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Vladimír Levický, 
ředitel Husovy knihovny v Říčanech

Říčany jsou městem s bohatou tradicí kulturního života. Obyvatelé Říčan jsou celkově nadprůměrně vzdělaní 
a o oblast kultury projevují značný zájem. Pro pracovníky kulturního zařízení je to skvělou „výzvou“ (pokud 
použijeme tohoto značně otřepaného až zprofanovaného výrazu). Jak co nejlépe splnit hlavní účel kulturního 
zařízení, totiž nabídnout co nejvíce pořadů i jiných vzdělávacích a kulturních aktivit a přilákat co nejvíce ná-
vštěvníků?

 Lze na to jít „vědecky“. Zpracovávali jsme nejrůznější studie, analýzy, projekty apod. Dojde se tím k určitým 
závěrům. Na jejich základě se vytvoří koncepce, která, pokud jsou závěry správné, dobře funguje. Co však vůbec 
nejvíce rozhoduje o úspěchu kulturního zařízení? Je to prosté – program. Výběr pořadů a účinkujících. Ale i to 
je „věda“ s mnoha aspekty, někdy vzájemně protichůdnými – divácká poptávka, „celebritálnost“ umělce, umě-
lecká kvalita, finanční náklady apod.  Je třeba sledovat vývoj umělecké scény, mít přehled o trendech, vývoji, 
nabídce, poptávce, cenách apod. Vše se v čase výrazně mění, na což je třeba pružně reagovat. 

 Toto musí zvládat zejména dramaturg. Jeho funkce je pro kulturní zařízení klíčová. V Labuti je takovou klíčovou 
osobou Lída Řeháková, pro kterou zřejmě neplatí teorie, že každý je nahraditelný. Ale i další kolegové jsou lidé 
na svém místě. Jejich společnou vlastností je fandovství a zájem o obor, což je ostatně pro práci v kulturním zaří-
zení více než na jiných místech nezbytným předpokladem.

Jsme rádi, že návštěvnost v Labuti vysoce překračuje průměr u srovnatelných organizací, což nezřídka potvr-
zují sami účinkující. Velkým úspěchem je mj. neustálé překonávání rekordů v počtu prodaných abonentních 
vstupenek na koncertní cyklus klasické hudby (tzv. koncerty Kruhu přátel hudby) – naposledy to bylo 202 
předplatitelů. Překonáme rekord i v další sezóně, která právě nyní v říjnu začíná? Jsou připravena jména jako 
např. barytonista Roman Janál, houslista Pavel Šporcl (tentokrát s velkým orchestrem!), Hana Maciuchová a 
Ivo Kahánek (považovaný v současnosti za nejlepšího českého klavíristu), hobojista Vilém Veverka, harfistka 
Kateřina Englichová, houslisté Petr a Lenka Matějákovi, Dvořákovo klavírní kvarteto aj.

Přesto ne všichni o tomto našem stěžejním programu vědí. Navštívil jsem slavnostní koncert, kterým se otevíral 
nový sál a výstavní a obřadní síň ve Staré radnici. Když jsem se v rozhovorech s dalšími návštěvníky zmínil mimo 
jiné o tom, že klasické koncerty pořádáme v KC systematicky již přes 40 let, někteří byli překvapeni. Zdá se tedy, 
že máme ještě rezervy v propagaci – možná to tímto úvodníkem v Kurýru trochu zlepším …

 I na koncertech dalších žánrů (jazz, rock, pop, folk apod.) se zde můžeme setkávat se spoustou špičkových inter-
pretů. Kromě hudby se pořádají i divadelní představení – ta se známými herci bývají téměř vzápětí vyprodána. 

 Vyjmenovat všechny akce KC Labuť by přesáhlo rozsah úvodníku. Za všechno zmiňme alespoň taneční kurzy 
vedené manželi Vítovými, které se tu pořádají již velmi dlouho a patří k  našim nejdůležitějším aktivitám.

 Všeobecně se však zdá, že se budeme muset vyrovnávat se stále obtížnějšími podmínkami. Honorářové poža-
davky umělců rostou (vysoce nad inflaci), taktéž poplatky autorským svazům. Zvyšují se fixní i pohyblivé nákla-
dy všeho druhu. Značně se zpřísnila celostátní, resp. celoevropská legislativa, týkající se všech veřejně působí-
cích institucí. Nicméně věříme, že se KC Labuť bude i nadále rozvíjet jako dosud.

Velkou vzpruhou pro KC byla rozsáhlá rekonstrukce v roce 2013, která „socialisticky“ působící „kulturák“ 
pozvedla na úroveň odpovídající současnosti. Dalším významným krokem bude doplnění vzduchotechniky o 
klimatizaci, plánované na letošní podzim. 

 Je dobře, že Říčany patří k městům, kde je kultura a vzdělání podporováno. Jistě i to přispívá k ocenění Říčan 
jako nejlepšího místa pro život.

Slovo úvodem
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Krátce ze Zastupitelstva města Říčany 
dne 11. 9. 2019 
Zastupitelstvo přijalo celkem 53 usnesení.

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2019. Navrženou úpravou dochází k celkovému snížení 
příjmů i výdajů o částku 18 923 920,20 Kč.

Hlasy pro: 12, zdrželi se: 6, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstruk-
ce chodníků Černokostelecká – III. etapa.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Přístup 
k Mlýnskému rybníku přes Teršípův dům.

Hlasy pro: 13, zdrželi se: 5, nepřítomno: 3
u Zastupitelé schválili investiční záměr Úprava stáva-
jícího systému VZT a doplnění klimatizace v sále MěKS 
Labuť, Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo vybralo na základě analýz studie Záso-
bení města Říčany pitnou vodou jako nejvhodnější vari-
antu vybudování nového přivaděče pitné vody z objektu 
štolového přivaděče Š4 Jesenice do Říčan a jako rezervní 
variantu pro krizové situace obnovení vrtů pitné vody Ří-
čany – Pacov.

Hlasy pro:17, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o re-
gulaci provozování hazardních her na území města Říča-
ny, na základě které, bude na celém území města Říčany 
zakázáno provozování hazardních her v souladu s ustano-
vením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách.

Hlasy pro: 14, proti: 2, zdrželi se:2, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 1/2019 Pra-
vidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo schválilo v rámci dotačního řízení pro-
gram Akce na rok 2020, přičemž lhůta pro podání žádostí 
o dotaci končí dnem 30. 11. 2019.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany
ve středu 9. října 2019 od 18 hodin

v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 
Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen, starosta města

u Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Akce 2020 
ve výši 1 500 000 Kč.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

u Zastupitelé schválili vzor veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z programu Akce 2020 dle přílohy.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo v rámci dotačního řízení pro-
gram Provoz pro rok 2020.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Provoz 
2020 ve výši 3 500 000 Kč.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou územní 
studii Strašín Jih II.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou územní 
studii U Ládek II.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo souhlasilo s kupní cenou ve výši 822 800 
Kč vč. DPH za pozemek parc. č. st. 2086, jehož součástí je 
budova bez čp/če (hala) v k. ú. Říčany u Prahy ve vlastnic-
tví Českých drah, a. s.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že do kupní ceny za po-
zemek parc. č. st. 2086 k. ú. Říčany u Prahy je zahrnuta 
demolice budovy, nikoli však cena rampy, která je ve vlast-
nictví České republiky, a Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, jako subjekt s právem hospodaření s 
rampou nesouhlasí s převodem pozemku na město Říča-
ny, dokud nebudou vlastnické vztahy k rampě vyřešeny.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
se spolkem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Říčany, je-
jímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 
000 Kč na výstavbu patra v nebytových prostorách na ad-
rese Březinova 1650/1, a zároveň schvaluje uvolnit částku 
100 000 Kč z rezervy zastupitelstva. Výstavbou patra do-
jde k uvolnění 2 prostor užívaných na základě smlouvy o 
výpůjčce pro potřeby Oddělení technické správy.

Hlasy pro: 17 nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 zřizovací listi-
ny č. 16/2019 pro příspěvkovou organizaci Sen, klub 
a charitativní obchod Říčany, příspěvková organizace, 
se sídlem Masarykovo nám. 13/12, Říčany 251 01, IČ 
08342784, na základě kterého se mění název příspěv-
kové organizace na KOLOBĚH Říčany, příspěvková 
organizace, dále se tímto dodatkem upřesňuje a nově 
vymezuje činnost uvedená v čl. 1  odst. 1.2. písm. c), d) 
e), g) h) a dále činnost uvedená v čl. 6 a v čl. 9 dle pří-
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Informace z radnice
lohy – návrhu znění dodatku č. 1, který tvoří nedílnou 
součást tohoto materiálu. Zastupitelstvo města Říčany 
souhlasí s vydáním zřizovací listiny č. 16/2019 v úpl-
ném znění ke dni nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
s Nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na podporu 
dětských pacientů (částka 94 221 Kč se vybrala jako dob-
rovolné vstupné na akci letní kino Říčany, zbývající částka 
5 779 Kč byla uvolněna z rezervy rady).

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

u Zastupitelstvo schválilo závazek financování projektů: 
Základní škola, Komenského náměstí, Říčany – PASIV, 
Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany 
– PASIV, a ukládá správci rozpočtu zahrnout tyto závazky 
pro rok 2020-2023 do rozpočtového výhledu města.

Hlasy pro: 17 nepřítomno: 4

Krátce z rady města Říčany  
dne 15. 8. 2019 
rada přijala celkem 7 usnesení
u Rada schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
ve výši 30 000 Kč na pořízení komunikačních prostředků 
pro JSDH města Říčany.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany  
dne 16. 8. 2019 
rada přijala celkem 5 usnesení

u Rada schválila provozní řád a ceník adventure minigolf na 
Marvánku, který je přílohou k tomuto materiálu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1 
u Radní odsouhlasili vypracování projektové dokumen-
tace pro spojené územní řízení a stavební povolení a 
dokumentace pro provedení stavby na stavbu Dostavba 
vodovodu v lokalitě „Ryba“ společností Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a. s., za cenu 476 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany  
dne 22. 8. 2019
rada přijala celkem 20 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s AMV CZECH, 
s.r.o., za cenu 961 965,06 Kč vč. DPH. Firma dodá a instaluje 
fotovoltaickou elektrárnu na budově MěÚ na Komenského 
náměstí 1619.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky Zakládání 
a péče o květinové výsadby v Říčanech 2020-2021 formou 

zjednodušeného podlimitního řízení a schválila zadávací do-
kumentaci.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací, jejímž 
předmětem bude oprávnění města Říčany provést, mít 
umístěnu a udržovat výmalbu vstupních/výstupních 
terminálů v železniční zastávce Říčany, a to bez finanč-
ního plnění. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přijetím daru 2 ks elektrického 
relaxačního polohovacího křesla pro seniory Mad Dia-
mond MD-28 Ušák, Wifi v celkové hodnotě 41 260 Kč 
pro Stacionář Olga od MUDr. Michala Mrázka. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 29. 8. 2019
rada přijala celkem 11 usnesení

u Rada souhlasila s realizací akce Výměna kotlů ÚT, Masa-
rykovo nám. 82, firmou Uchytil, s.r.o., za cenu 954 796,48 
Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s realizací akce Chodník v ulici Plk. Švece 
a chodník v ulici Gorkého firmou HES stavební s.r.o. za cenu 
538 572,26 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 
se společností HB Golf., kterým se stanovují víceprá-
ce a méněpráce pro realizaci díla Rekonstrukce hráze, 
objektů a odbahnění rybníka Rozpakov, v předloženém 
znění. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 5. 9. 2019 
rada přijala celkem 35 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice 
– Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha 
– Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary 

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 16. 10.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 23. 10.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 2. 10.

Informace z radnice
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a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 46342796, 
jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou dodatečné 
vícepráce ve výši 559 456, 66 Kč bez DPH na trase cyk-
lostezky.  

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany vydat 
novou obecně závaznou vyhlášku, na základě které bude 
na celém území města Říčany zakázáno provozování ha-
zardních her podle § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách. 

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 na Stavební 
úpravy objektu čp. 13, Masarykovo náměstí, Říčany, kte-
rým se navyšuje cena předmětu díla z důvodu víceprací na 
1 902 717,21 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila montáž sportovní přetlakové haly na 
sportovišti u Říčanského lesa za cenu 339 514 Kč bez 
DPH firmou Techtex s.r.o.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytování služby 
likvidace jedlých olejů a tuků společností Libor Černohlávek.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se započtením smluvní pokuty ve výši 
64 480 Kč za nedodržení termínu dokončení realizace 
Minigolfu Marvánek z konečné faktury zhotovitele WPA 
GOLF, s.r.o. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
30 000 Kč spolku Klub šachistů Říčany 1925 z. s., na pod-
poru Mistrovství světa v šachu konané v Číně a Indii pro 
dva členy klubu.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru 
příspěvkovou organizací DPS Senior a stacionář Olga Říča-
ny, Komenského náměstí 1850, Říčany – mycího stroje Win-
terhalter UC-L včetně příslušenství v hodnotě 136 839 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru příspěv-
kovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo 
náměstí 71, Říčany ve výši 50 000 Kč s následujícím vy-
užitím: 10 000 Kč na potřeby třídy 5. B a 40 000 Kč na re-
konstrukci topení a obkladů v 1. patře hlavní budovy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru příspěv-
kovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo 
náměstí 71, Říčany - kopírovacího stroje Konica Minolta 
Bizhub C224e od společnosti Zoeller Systems s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schvá-
lit uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Kap-
ka naděje o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 
Kč na podporu dětských pacientů a zároveň schvaluje 
uvolnění částky 5 779 Kč z rezervy rady (zbývající částka  
94 221 Kč se vybrala jako dobrovolné vstupné na akci 
letní kino Říčany).

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na projek-
tové práce na Úpravy přednádražního prostoru v Říča-
nech společností UNIT architekti, za cenu 1 494 350 Kč 
vč. DPH v předloženém znění.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany  
dne 9. 9. 2019 
rada přijala celkem 7 usnesení

u Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit zá-
vazek financování projektů: 
1. CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010230 
„Základní škola, Komenského náměstí, Říčany – PASIV“
rozpočet projektu vč. TDI, AD 314 401 986,11 Kč
dotace dle žádosti OPŽP 49 988 690,63 Kč
dotace dle žádosti MŠMT 163 243 670,00 Kč
nezpůsobilé výdaje 89 126 228,40 Kč
vlastní zdroje města vč. nezpůsobilých 101 169 625,48 Kč

v letech 2018-2019 ve výši 6 613 015,07 Kč
v letech 2020-2023 v předpokládané výši: 94 556 610,41 Kč
tj. celkem 101 169 625,48 Kč 

2. CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010229 
„Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany 
– PASIV“, 
rozpočet projektu vč. TDI, AD 125 227 056,51 Kč
dotace dle žádosti  26 177 944,69 Kč
nezpůsobilé výdaje  37 967 240,85 Kč
vlastní zdroje města vč. nezpůsobilých 99 049 111,82 Kč

v letech 2018-2019 ve výši 2 360 377,93 Kč a
v letech 2020-203 v předpokládané výši 96 688 733,89 Kč
tj. celkem 99 049 111,82 Kč

Poděkování
Město Říčany děkuje všem dárcům, kteří finančně či hmotně 
přispěli příspěvkovým organizacím města. Konkrétně:

Winterhalter Gastronom s. r. o. za věnování mycího stroje 
Winterhalter v hodnotě 136 839 Kč příspěvkové organizací DPS 

Senior a stacionář Olga Říčany.
MUDr. Michalu Mrázkovi za dvě relaxační polohovací křesla a 
Wifi v celkové hodnotě 41 260 Kč pro klienty Stacionáře Olga.

MUDr. Pavle Nykodýmové za finanční dar ve výši 50 000 Kč pro 
1. základní školu Masarykovo náměstí Říčany.

Zoeller systems s. r. o. za věnování kopírovacího stroje 
Konica Minolta Bizhub C224e pro potřeby 1. ZŠ na Masarykově 

náměstí.
 

Zároveň město děkuje všem, kteří přispěli dobrovolným 
vstupným na akci letní kino. Nadaci Kapka naděje byl předán 

šek v hodnotě 100 000 korun.
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Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém 
zasedání programy AKCE a PROVOZ pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města na rok 2020. V případě, že 
žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by 
mohl o dotaci z rozpočtu města požádat, poskytuje měs-
to Říčany také individuální dotace. Směrnice č. 1/2019 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany, 
která byla přijata usnesením Zastupitelstva města Říčany 
č. 19-08-007 dne 11. 9. 2019, sjednocuje způsob podání 
programových a individuálních žádostí o dotaci. Tak jako 
žadatelé o programovou dotaci, budou nyní i žadatelé o 
individuální dotaci podávat svoji žádost pouze elektronic-
ky, prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese 
www.ricany.grantys.cz.

Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 
2020 zpřístupněn od 1. 11. 2019. Konečný termín pro 
podání žádostí je 31. 12. 2019. POZOR! Lhůta pro 
podání žádostí o dotaci z programu Akce 2020 začíná  
1. 11. 2019 a končí 30. 11. 2019! O individuální dota-
ci lze zažádat  v průběhu celého roku. Schválené pro-
gramy jsou vyvěšeny na úřední desce a na webu města  
www.ricany.cz v sekci Město a samospráva. Dotace města 
(dříve granty). Zde je umístěn i manuál k systému Grantys, 
který obsahuje podrobné informace k registraci do systé-
mu a k vyhotovení žádosti. Dotazy a konzultace ke zpraco-
vání žádostí vyřizuje Lenka Urbanová, tel. 323 618 172,  
e-mail: lenka.urbanova@ricany.cz.

Lenka Urbanová

Dotační programy města Říčany schváleny, 
individuální dotace nově v Grantysu

Kompostéry od města 
byly rychle rozebrány
Za necelý měsíc uzavřely pracovnice  

na pokladnách městského úřadu  
a informačního centra na 648 smluv 

na kompostéry. Město podpořilo 
ekologicky šetrnou likvidaci 

organického odpadu z domácností a 
zahrad distribucí kompostérů zdarma. 

Projekt byl z velké části financován 
z evropských fondů. Podpora ve výši 

85% způsobilých nákladů představuje 
částku 1 246 295,50 korun.

Několik desítek kompostérů ještě 
netrpělivě čeká na své majitele. 
Kompostéry vydávají pracovníci 

oddělení technické správy města v ulici 
Březinova 1/1650 (areál Na Fabiáně). 

Prosíme dostavte se s podepsanou 
smlouvou v nejbližším možném 

termínu. Od října bude výdejním dnem 
pouze středa (tedy 2., 9. a 16. října) v 

čase od 16:00 do 18:00 hod.
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Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/stredocesky-kraj 
Ale jen do 25. září!

Soutěž pro šikovné
a nadané děti
našeho kraje

Jste v něčem opravdu dobří? V hudbě, sportu, matematice, umění, biologii
nebo v čemkoli jiném? Přihlaste se do Zlatého oříšku Středočeského kraje!
Tři vítězové krajského fi nále mají šanci být zařazeni do celostátního kola
soutěže, které vrcholí novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2019!

Zlatý oříšek 
Středočeského kraje
Slavnostní fi nále se koná 6. 10. 2019 od 10 hodin
v Kulturním centru Labuť Říčanech.
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Výstavba úseku D0 
511 Běchovice – D1 a 

Rekonstrukce ulice Černokostelec-
ká, to jsou projekty Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, které výrazně ovlivní 
dopravu v našem městě v příštích 
letech. Na aktuální informace jsem 
se zeptala ředitele Radka Mátla po-
věřeného řízením ŘSD ČR.

 
V  jaké  je  aktuálně  fázi  příprava 
úsek 511 Běchovice–D1?
Příprava této klíčové stavby nejen pro 
celý říčanský region, ale pro celou 
republiku se nachází ve fázi územní-
ho řízení. O územní rozhodnutí bylo 
požádáno Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR v září 2018 a dne 24. července t.r. 
proběhlo ústní jednání v rámci územ-
ního řízení. Nyní je na tahu stavební 
úřad v Uhříněvsi, který je pověřeným 
stavebním úřadem k vydání územ-
ního rozhodnutí. Věřím, že se tak i 
přes velké množství námitek stane co 

nejdříve. Celý proces ale nebude jed-
noduchý. Zároveň se už zpracovává 
dokumentace pro stavební povolení, 
abychom přípravu stavby maximálně 
urychlili. 

Jaké budou následovat další kroky, 
které by měly vést k očekávanému 
uvedení do provozu v roce 2025? 
V současné době je nejdůležitější 
získat pravomocné územní rozhod-
nutí. V souběhu do té doby připraví-
me všechny podklady, tj. zpracování 
dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), záborové elaboráty, oddělo-
vací plány, znalecké posudky atd., 
pro okamžité zahájení kompletní 
majetkoprávní přípravy po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 
Pak je nutné projednat DSP v rámci 
stavebního řízení a získat všechna 
stavební povolení či jiná potřebná 
správní rozhodnutí a dále dokončit 
majetkoprávní přípravu (mimocho-
dem stavbou je dotčeno celkem 500 
vlastníků) – tj. vykoupit trvalé zá-
bory, zřídit věcná břemena a dojed-
nat nájemní smlouvy na dočasných 
záborech. K zahájení stavby pak 
musíme vybrat zhotovitele v rámci 
výběrového řízení. Těch jednotli-
vých dílčích kroků je však ještě da-
leko více.

Může ještě něco výstavbu úsek 511 
Běchovice–D1 zablokovat či úplně 
zastavit a jsou takové snahy?
Věřím, že stavbu D0 511 Běchovi-
ce – D1 už nic a nikdo nezastaví. Ale 
musíme bohužel počítat s tím, že 
jsou zájmové skupiny a občani, kteří 
přípravu stavby budou výrazně časo-
vě komplikovat, jako se jim bohužel 
velmi úspěšně dařilo i doposud. Po-
vzbuzující je fakt, že v současné době 
již neregistrujeme zásadní odpor ze 
stran dotčených městských částí hl. 
města Prahy, měst a obcí ve Středo-
českém kraji. Všechna bezprostředně 
dotčená zastupitelstva trasu stavby 
511 schválila. A snažíme se v rámci 
legislativních možností vyhovět veš-
kerým požadavkům, aby se minimali-
zoval negativní vliv stavby na její okolí. 
 
Mohou být obce, které  leží v plá-
nované  trase  úseku,  nějak  nápo-
mocny?
Jednoznačně ano. Zejména včasnos-
tí vydávání jejich stanovisek v rámci 
správních řízení, což bohužel ani 
v rámci územního řízení nebylo do-
statečně z jejich strany i přes jejich 
sliby dodržováno. Dále mohou po-
moci zejména v rámci majetkoprávní 
přípravy stavby, kdy při jednání s jed-
notlivými vlastníky pozemků může 

Klíčové dopravní stavby ŘSD Čr na Říčansku
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být právě pomoc samospráv napros-
to klíčová věc. 
 
Jsou podle vás opaření, která mají 
snížit  negativní  vlivy  na  přírodu  i 
obyvatele podél trasy, dostatečná?
Jsem přesvědčen, že v současné době 
neexistuje v České republice dálniční 
stavba, ať v provozu či v přípravě, kte-
rá by zahrnovala tolik opatření proti 
negativnímu dopadu na své okolí. Tra-
sa je prakticky celá navržena v zářezu 
vč. dvou tunelů, dále jsou navrženy 
rozsáhlé protihlukové valy či případ-
ně stěny. Celá stavba bude kompletně 
ozeleněna, a to ať v rámci samotné 
stavby, tak i pomocí tzv. „zelených 
pásů“, připravovaných hl. městem 
Praha. Je jasné, že určitý negativní vliv 
dálnice vždy přinese, ale její přínosy 
jsou podle mého názoru nesrovnatel-
ně vyšší. Za mě, už aby se jezdilo. 
 
Je už jisté, že plánovaná rekonstruk-
ce  ulice  Černokostelecká  v  letech 
2020 a 2021 v Říčanech proběhne?
Termín ještě definitivně jistý není. 
V současné době se ještě připomín-
kuje projektová dokumentace, ze-
jména ze strany města. To znamená, 
že stále ještě není dokončena zadá-
vací dokumentace a nejsou ani uza-
vřena jednání s městem o sdružené 
investici. Předpokládáme však, že se 
vše stihne tak, aby se s první etapou 
zahájilo v roce 2020. 

Proč se ŘSD pouští v Říčanech do 
velmi nákladné opravy Černokos-
telecké ulice?
Bohužel, stav vozovky na sil. I/2 na 
průtahu městem Říčany je dlouho-

době neúnosný a každý rok by tento 
stav vyvolal řadu lokálních oprav a 
omezení, a to zejména v zimním ob-
dobí. Z diagnostiky vozovky jedno-
značně vyplývá nutnost její rozsáhlé 
a komplexní rekonstrukce. Poslední 
rekonstrukce, kdy se položil tzv. tichý 
mezerovitý asfalt bez výměny podlo-
ží, se bohužel ukázala jako dlouho-
době nefunkční. Současná oprava 
bude včetně podkladních vrstev a to 
přinese daleko dlouhodobější život-
nost i na takto velmi silně dopravou 
zatíženou komunikaci. 

Rekonstrukce se bude týkat 
i mostu přes ulici Říčanská II/101. 
Jaký je aktuální stav mostu?
Aktuální stav mostu už sice není 
uspokojivý a do pěti let je nutná jeho 
oprava, ale i tak předpokládáme, že 
z celé rekonstrukce ul. Černokos-
telecká bude oprava toho mostu na 
řadě až jako poslední. V současné 
době se projektuje dokumentace pro 
stavební povolení s předpokláda-
ným termínem dokončení na konci 
letošního roku. V létě příštího roku 
plánujeme zahájit výběrové řízení na 
zhotovitele, aby se most mohl v roce 
2021, případně v roce 2022 opravit. 

Řidiče  budou  čekat  objízdné  trasy 
a  dopravní  komplikace.  Rezidenty 
stavební ruch, občany Říčan objízd-
né trasy a podnikatele podél silnice 
dočasný  výpadek  klientů.  Co  jsou 
pozitiva této investiční akce?
Pozitivem je jednoznačně nová kva-
litní komunikace bez nutnosti oprav 
po dlouhou dobu. Dále dojde pomocí 
různých dopravních opatření ke zvý-

šení bezpečnosti dopravy, a to řidičů 
i pěších, a dále k výraznému zlepšení 
celkové situace a vzhledu komunikace. 
Komunikace se po rekonstrukci stane 
„moderním bulvárem“. Díky vzájemné 
spolupráci s městem se vyřeší i proble-
matika společné kanalizace pro odvod-
nění komunikace a chodníků, ale i sou-
sedních nemovitostí. Bohužel průběh 
rekonstrukce přinese negativní dopad 
na dopravu v Říčanech a na rezidenty, 
a proto hledáme takové řešení průběhu 
oprav, aby ten dopad byl co nejmenší. 
Věřím, že se nám to povede. Třeba i 
tím, že jedním z kritérií v hodnocení při 
výběru zhotovitele bude i délka opravy. 

S vedením města Říčany již delší 
dobu  jednáte  také  o  převodu  sil-
nice I/2 Černokostelecká do sítě 
silnic  II.  třídy.  Co  by  tato  změna 
konkrétně znamenala a kdy by se 
měla uskutečnit?
 Jedná se zejména o záležitost Středo-
českého kraje, aby byl ochoten komu-
nikaci převzít. V současné době, kdy 
Středočeskému kraji chybí dostatek 
finančních prostředků na opravy a 
rekonstrukce silnic v jeho vlastnic-
tví, považuji tato jednání za velmi 
složitá. V současné době nelze tedy 
stanovit termín, kdy by se tato změna 
mohla uskutečnit. Velkou výhodou 
v případě změny vlastníka a zařazení 
komunikace do sítě silnic nižších tříd 
by byla možnost prosadit zákaz prů-
jezdu těžké kamionové dopravy, což 
na sil. I. třídy bez řádného technolo-
gického důvodu není možné. 
Dotazy položila 

Kateřina Lauerová,  
tisková mluvčí města
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V pátek 13. 9. začala celorepub-
liková akce SÁZÍME BUDOUC-
NOST. Česká příroda se už nyní 
potýká s následky klimatické změ-
ny. Suchem oslabené stromy napa-
dá nejen kůrovec, ale mnohá další 
onemocnění. Masivně schnou bo-
rovice, břízy, lípy či javory.  Drama-
ticky se mění lesy i městská zeleň 
na obrovských plochách. Hledá se 
způsob, jak se s rychlým nárůstem 
teplot vyrovnat. Nadace Partner-
ství proto ve spolupráci s Minister-
stvem životního prostředí připra-
vila celonárodní program výsadby 
deseti milionů stromů.
Do projektu se hodlají velmi aktivně 
zapojit i Říčany. Starosta města Vla-
dimír Kořen se účastnil i zahájení 
na půdě Poslanecké sněmovny ČR. 
Právě výsadby parků, polních cest či 
mezí a remízků kolem Říčan sloužily 
jako příklad dobré praxe.

 „Na nápad vysadit 10 milionů stro-
mů, které pomohou vyprahlé české 
krajině a přehřátým městům, a pro-
pojit tak širokou veřejnost, spolky, 
neziskové organizace, státní sprá-
vu, podniky a firmy veleprospěšnou 
aktivitou, jsme poprvé přišli loňské-
ho 17. listopadu při výsadbě Aleje 
svobody pod Řípem. Energie mnoha 
stovek dobrovolníků a podpora řady 
organizací nám daly odvahu se k 
tak ambicióznímu cíli přihlásit,” 
podtrhuje strategický ředitel Na-
dace Partnerství Miroslav Kundra-
ta.

Cílem projektu je do pěti let vy-
sázet 10 milionů stromů mimo 
les. Za každého občana Česka 
jeden. Počítadlo na stránkách 
www.sazimebudoucnost.cz 
tak od září začíná sčítat stro-
my vysazované po celé České 
republice. 

„Stromy pohlcující plyny CO
2
, pomá-

hají snižovat dopady sílícího sklení-
kového efektu. Stromy nám dodávají 
kyslík a zároveň čistí vzduch. Pomá-
hají chladit města ve dne a udržují 
teplo v noci, čímž šetří energii. Stro-
my fungují jako přírodní vodní filtry, 
snižují erozi půdy a pomáhají před-
cházet záplavám. Síla deseti milionů 
stromů pomůže ochladit přibližně 
200 kilometrů čtverečních až o tři 
stupně Celsia, odvede denně stejnou 
práci jako 40 milionů klimatizačních 
jednotek, denně vypaří deset milionů 
hektolitrů vody a vytvoří denní záso-
bu kyslíku pro 30 milionů lidí,“ vy-
počítává ministr životního prostředí 
ČR Brabec, který projekt podporuje. 
Ministerstvo také připravilo 100 
milionů korun na výsadby spolků a 
obcí.  
Zapojení do projektu by pro Říčany 
znamenalo najít a vysadit v rámci ini-

Vysadíme v Říčanech budoucnost?  
Stromy pomáhají s klimatem měst
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divadlo jako dárek pro všechny seniory  
– již v úterý 1. října!

ciativy kolem 16 tisíc stromů, právě 
tolik je obyvatel našeho města. 
„To je neskutečné číslo. Za poslední 
roky si občané jistě všimli výsadeb re-
mízků, nicméně šlo řádově o stovky 
stromů. Procházíme s kolegy mapy, uli-
ce, volná prostranství a hledáme nové 
příležitosti. Rozhodně ale potřebujeme 
pomoct. Od spolků i jednotlivců, místa 
je málo,“ vysvětluje starosta Kořen.
Město Říčany proto hledá ulice, kde 

by obyvatelé o výsadby stáli. Hledají 
se také majitele pozemků, zejména 
polností a veřejných prostranství, 
kde by stromy mohly dlouhodobě 
růst. Podobně jako v Aleji Říčaňáků 
by stromy měly konkrétního patro-
na. Město například hodlá organi-
zovat výsadby stovek stromů podél 
nově budované cyklostezky. Návrhy 
na nové výsadby prosím zasílejte na 
adresu: vladimir.koren@ricany.cz  

Mnohé informace lidé najdou na 
stránkách www.sazimebudoucnost.
cz. Mohou tam zaregistrovat strom, 
vysazený na své zahradě, lidé ze spol-
ků či sportovních organizací tu na-
jdou, kde žádat o peníze na výsadby a 
na stránkách jsou i rady, jak správně 
vysazovat.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města

Divadelní spolek Tyl Říčany vás zve na re-
prízu jednoaktové divadelní hry Pavla Ko-
houta „Válka ve třetím poschodí“.
1. 10. 2019, 19:30 hodin KC Labuť, 17. 
listopadu 214, 251 01 Říčany.
Hořká komedie i absurdní drama, podoben-
ství o aroganci moci a manipulaci druhých. 
Ani za vlastními dveřmi si nemůžeme být 
jisti svým bezpečím. Hrají: Hana Mond-
scheinová, Petr Dušek, Zdeněk Horník, 
Jan Špaňko, Marie Anna Hanzalová, Marie 
Šebková.
Režie: David Kulhan; světla, zvuk: Radim 
Kulhan; výprava, kostýmy: Helena Duško-
vá a kolektiv souboru.

První říjen se celosvětově slaví jako den seniorů. 
I Říčany se do oslav zapojí. Připravili jsme pro 
všechny seniorky a seniory malý dárek – divadel-
ní představení v podání místního ochotnického 
divadelního souboru TYL Říčany. režisér david 
Kulhan připravil se svými kolegy herci inscenaci 

podle námětu Pavla Kohouta. Představení zhléd-
nou říčanští již po třetí. Představení jsem měla to 
potěšení zhlédnout, mohu všem vřele doporučit. 
Senioři mají představení jako dárek samozřejmě 
zdarma.

Hana Špačková, místostarostka

Divadelní spolek Tyl Říčany
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Říčany se připojily ke zhruba pěti stům obcí, které 
zakázaly na svém území provozování hazardních her. 
Výsledky studie (Nadační fond proti korupci) i praxe 
měst jasně dokazuje, že pokud města hazard omezí 
či úplně zakáží, sníží se ve městech kriminalita. Zá-
vislost, která je s hraním automatů spojená, má vážné 
společenské dopady, kterým je lépe předcházet, než 
řešit její následky.
Dluhy, následné exekuce majetku, negativní vliv na ro-
dinu, rozpad partnerských vztahů, problémy v práci, to 
jsou většinou následky gamblerství. Často je v souvislosti 
s touto závislostí zmiňována i zvýšená kriminalita a naru-
šování veřejného pořádku ve městech, kde jsou herny pro-
vozovány. Omezit tato společenská rizika má nová vyhláš-
ka, která stanovuje úplný zákaz provozování hazardních 
her na celém území města Říčany.
„Konec tolerance hazardu - zejména úplný zákaz výher-
ních automatů už mělo zastupitelstvo několikrát na stole. 
Pro podporu vyhlášky se ale nikdy nenašel potřebný počet 
hlasů. Až teď,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) a dodává: „A jsem tomu rád. Ukázalo se, že některé 
potíže neodstranil ani nový loterijní zákon, který výrazně 
zpřísnil provozování.“  
Provozování hracích automatů v hernách, kasinech či 
různých typech restauračních zařízení zvyšuje krimina-
litu. Prokázala to studie Nadačního fondu proti korupci 
a sdružení Naši politici, která srovnala ukazatele krimina-
lity a hazardu u všech měst České republiky s více jak pěti 
tisíci obyvateli.
Proti dlouhému výčtu negativních dopadů hazardu na ži-
voty jednotlivců, rodin i celou společnost, stojí jediné „po-

zitivum“, a to je příjem do městské kasy. V loňském roce 
přiteklo do městské kasy z daně z hazardních her bezmála 
osm milionů korun. 
„Jde o peníze, které jsou často spojené s lidským neštěstím, 
závislostí, drobnou kriminalitou… Přijde mi trochu amo-
rální po takových penězích prahnout a říkat, že je to dobrý 
příjem do rozpočtu. Není,“ vysvětluje starosta Kořen.
Dosud mělo město platnou obecně závaznou vyhlášku 
z roku 2013, kterou určovalo místa, kde mohou být provo-
zovány loterie a jiné podobné hry. Na území města v sou-
časné době funguje pět z původně povolených patnácti 
míst. Herna Kryšpín, Cotton Club, Riviera a Eso mají plat-
né povolení do června 2022, herně Florida vyprší platnost 
již posledního ledna 2021. Provozovatelé tedy mají čas se 
připravit na úplný zákaz. 
Pro vyhlášku hlasovalo v září čtrnáct zastupitelů z osm-
nácti přítomných. Proti vystoupil zastupitel J. Kozák 
(ODS). Konstatoval, že samotný zákon z roku 2016 je 
poměrně přísný a domnívá se, že narušování veřejného 
pořádku se dopouštějí spíše hosté podniků restauračních 
zařízení, kde se podává alkohol. Hazardní hry se podle 
jeho názoru nevymýtí a město se podle něho připravuje 
o peníze. Provozovatelů heren se zastala i další zastupitel-
ka ODS K. Egidová, když připomněla, že se podniky spo-
lupodílely na pořízení bezpečnostních kamer v podnicích 
v době, kdy to ještě nebylo povinností.
Úplný zákaz naopak podpořili v diskusi i v hlasování za-
stupitelé Klidného města i zastupitelé STAN, pro byl i Fi-
nanční výbor, který projednal dopad do rozpočtu a přijetí 
vyhlášky doporučil. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Hazard v Říčanech v následujících 
letech skončí 
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Výstavy, koncerty a jiné významné události  
již mají své důstojné místo ve Staré radnici  

Slavnostního zahajovacího koncertu a výstavy se zúčastnili pozvaní hosté z řad umělecké veřejnosti, realizátorů stavby, představitelů města a úřadu. 

Starosta v. Kořen nejprve poděkoval všem, kteří se na 
obnově maleb a celkové rekonstrukci prostor podíleli.

Dalším hostem P. 
Šporcla byl pedagog 
říčanské Základní 
umělecké školy 
Michal rezek. Hrál na 
nové koncertní křídlo 
Steinway & Sons, 
na jehož výběru se 
sám podílel. Náklady 
na pořízení klavíru 
přesáhly milion korun 
a město přispělo část-
kou 600 tisíc korun. Koncertní sál o kapacitě 120 míst se rozezněl několika společně zahranými 

skladbami, za které se publikum odvděčilo dlouhým potleskem.

Po skvělém hudebním 
zážitku si na své přišli obdi-
vovatelé malířského umění. 
vernisáží byla zahájena 
výstava akademického malí-
ře Karla Pokorného. Obrazy 
zdejšího rodáka můžete 
obdivovat ve výstavních 
sálech Staré radnice do  
31. října 2019. V tu-
ristickém informačním 
centru pak můžete zakoupit 
publikaci s jeho obrazy.

Houslový virtuos 
P. Šporcl zahrál 
několik skladeb 
na své modré 
housle smyčcem 
od mistra P. 
auředníka, což, 
jak sám zmínil, 
ho spojuje 
s jeho hostem 
talentovaným 
říčanským 
violoncellistou 
vilémem vlčkem.
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Pokračují stavby a rekonstrukce  
komunikací a chodníků

Informace z radnice

CeSta SvOBODy

POlitiCKýCH věZňů

CHODNíK – Za větrNíKeM

BeZruČOva

BeZruČOva
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CHODNíK – PaCOv
CyKlOSteZKa – HraNiCe PraHy a ŘíČaN

CyKlOSteZKa

CyKlOSteZKa
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Street art na říčanském nádraží
Od loňského roku mohou cestující či 
lidé procházející rondelem a podcho-

dem říčanského nádraží obdivovat malby na stěnách. 
Vyzpovídala jsem autora maleb, street umělce, který 
tvoří pod uměleckým jménem Real 143. Domovskou 
scénu má v Karlových Varech. V Říčanech letos vyma-
loval část rondelu, podjezd pod tratí a pokračovat bude  
u příchodu k nástupištím.

Vaše dílo  v podchodu k  říčanskému nádraží přijali  lidi 
dle ohlasu na sociálních sítích většinou velmi pozitivně. 
Motivuje vás obdiv kolemjdoucích při tvorbě samotné?
Obdiv kolemjdoucích je spíše doplněk dobrého pocitu, 
který z malby musím mít já sám. V podchodu to jsou mal-
by pro lidi a jsem rád, když se jim líbí a dobře na ně reagují. 
Pak jsem klidnější při realizaci.

Na  většině  vašich  maleb  v  Říčanech  jsou  motivem 
zvířata.  Měl  jste  nějaké  zadání  od  města,  nebo  to 
byla vaše volba?
Vyloženě striktní zadání od města jsem neměl. Dohod-
li jsme se, že udělám návrh na první pole, a pokud bude 
odsouhlasen, tak mi dají volnou ruku na celý zbytek.  
V prvopočátku jsme plánovali udělat podchod spíše v abs-
traktním stylu, hodit to do živého, světlého kabátu. Pak 
jsem tomu chtěl dát i nějakou myšlenku, aby malba měla i 
konkrétní motiv, takže jsem do toho přidal i něco navíc. 

Tento prostor je velmi dynamický, stále zde proudí lidé 
více či méně spěchající. Co bylo při tvorbě inspirací? 
Malby ve veřejných frekventovaných prostorech jsou dost pro-
blematické zejména v tom, že se nikdy nezavděčíte, a ani nemů-
žete, všem. Snažil jsem se to udělat tak, aby se to mohlo líbit co 

nejširšímu okruhu lidí a bral jsem v potaz, že to budou zejména 
laici. Volil jsem motivy zvířat, jelikož zvířata lidé všeobecně vní-
mají velmi pozitivně a mě napadlo, jak to spojit s abstraktním 
barevným pozadím, aby jednotlivá pole vypadala kompaktně. 
V tomto rozsahu (celkově je to veliká plocha malby) jsem musel 
nastavit směr, se kterým vystačím na celý podchod.
Tento prostor je velmi dynamický a právě proto je na všech 
malbách zachycen pohyb. To si vlastně uvědomuji až teď, 
když se nad tím zamýšlím. Dělal jsem to asi spíš intuitivně.

Máte umělecké vzdělání, nebo jste v sobě objevil ta-
lent, který rozvíjí sám život?
Umělecké vzdělání nemám žádné, ale talent mám od ma-
lička, alespoň mi to říkali. Na konci základní školy jsem 
se ale nenechal přemluvit, abych šel na uměleckou školu. 
Mám vysokoškolské vzdělání stavebně-technického za-
měření a znalosti z tohoto oboru uplatňuji i v tvorbě. Cit 
pro umění v sobě rozvíjím sám, v co nejméně zaujatém 
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prostředí, které by mě ovlivňovalo. Sám si určuji, na co se 
zaměřím, na čem lpím, co mě baví a co nikoli.

Máte  své  umělecké  idoly  mezi  street  umělci,  nebo 
by se našel i někdo z řekněme té klasické malířské 
scény? 
Převážně mám svoje „idoly“ mezi umělci, kteří dnes vy-
tváří umělecká díla (plátna, skulptury) nebo street art 
mural, ale dost často začínali bez uměleckého vzdělání 
tvorbou v ulicích. Určitě by se našel nejeden vyloženě 
klasický, ale moderní výtvarný umělec, jehož tvorba se mi 
líbí. Jmenoval bych například Jana Gemrota.

Používáte i jinou techniku malby než spreje? V čem 
vám sprej vyhovuje?
Spreje používám naprosto primárně, ale používám i akry-
lové fixy, štětce, válečky atd. Technika sprejem mi ovšem 
vyhovuje nejlépe. Možná proto, že jsem jí věnoval nejvíce 
času. Pracovat se sprejem a vybarvovat je pro mě samo o 
sobě větší požitek, než nanášet barvu štětcem apod. Jed-
nu z velkých výhod vidím v tom, že sprejem se dá malo-
vat mnohem efektivněji. Vyplňování ploch je mnohem 
rychlejší, barva rychle schne, takže se dá vrstvit přes sebe 
prakticky okamžitě. Naučil jsem se jím dělat (tahat) dlou-
hé rovné linky, stínovat přechody atd. 

Máte nějakou vysněnou plochu, kde byste se rád re-
alizoval?
Vysněné plochy určitě mám, v principu mám zájem o velké 
čisté plochy s hladkým povrchem. Zde můžu plně využít svůj 
potenciál a na hladkém povrchu docílit co největší přesnosti 
a čistoty. V ČR je dost těchto míst, po kterých pošilhávám. 

Myslíte, že by městům pomohlo, kdyby vždy vyčlenila 
legální  plochu  pro  tento  typ  tvorby?  Vyhnula  by  se 
tak nechtěným malbám na omítkách domů?

Vytvoření legálních ploch má jen svoje výhody: lidé si to 
prostě můžou vyzkoušet, plochy mohou využívat ti zku-
šenější pro trénink, pak se zde mohou objevovat hodnot-
ná díla od umělců, takže z toho vznikne vlastně taková 
„živá“, neustále se měnící galerie, kterou, myslím, ocení 
i kolemjdoucí a pozorovatelé. Rozhodně tyto plochy niče-
mu neuškodí a pravděpodobně zredukují „nechtěné mal-
by“, ale přesto před nimi 100% neochrání.

Zdobí vaše díla i jiná města? 
Já jsem Karlovarák a jsem medializován jako oficiální 
sprejer Karlových Varů. Mám po Varech spoustu míst, kde 
mám povolení od města malovat pouze já na své jméno a 
těchto míst po Varech naleznete dost. Mimo jiné se sna-
žím malovat téměř v každém městě, které navštívím, ať už 
se jedná o malbu na zakázku, nebo mou vlastní tvorbu do 
portfolia. V dnešní době už si postupně vymezuji styl, kte-
rým jdu, který má pro mě hodnotu a kterým se vyloženě 
bavím. Spoustu mých prací můžete nalézt na sociálních 
sítích po názvem Real143, nebo na internetových strán-
kách www.real143.com. Dotazy položila 
 Kateřina Lauerová, tisková mluvčí města
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Příjemné odpoledne nabité hudbou a 
dobrou náladou, zkrátka tradiční Říčan-

ské slavnosti. Letošní ovocné téma se soutěží o nejlepší 
jablečnou dobrotu přilákalo velké množství diváků. Za-
hrály skupiny Jefferson, Jablkoň a zlatý hřeb odpoledne 
– Čechomor. Zaujala i úžasná bubenická show Milana 
Ferka. Soutěž o pochoutku z jablek měla dvě výherkyně. 
Paní Hanu Čáhovou a dívenku Marušku Mackovou. Obě 
získaly originální keramické mísy výtvarnice Petry Hřiv-

náčové. Program pod taktovkou muzea probíhal také 
v hradní zahradě a geoparku. O pohodovou atmosféru se 
postaraly stánky s občerstvením a farmářský trh s nejrůz-
nějšími laskominami. Město Říčany překvapilo návštěv-
níky dezertem, jak jinak než jablečným, který vytvořila fir-
ma Arter. Nechyběl ani charitativní aspekt. Město Říčany 
věnovalo nadaci Kapka naděje paní Venduly Pizingerové 
částku 100 000 Kč – výtěžek ze vstupného za letní kino.
 Jitka Bahenská

Říčanské slavnosti voněly jablky
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Skupina Čechomor a plné 
Masarykovo náměstí

Ovocnářská poradna 
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jablečné dobroty věnovalo 
město Říčany všem návštěvní-
kům slavností zdarma

Paní Hana Čáhová, výherkyně o nejlepší jablečnou dobrotu, měla 
z keramické mísy výtvarnice Petry Hřivnáčové opravdu radost

vstupné za letní kino 
věnovalo město Říčany 
nadaci Kapka naděje

Zábavný kvíz na ovocné téma 
pobavil soutěžící i diváky

Maruška Macková upekla 
„stříbrný“ štrůdl

Soutěž pro děti připravilo 
muzeum v hradní zahradě 

Program v režii muzea probíhal také v geoparku
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Říčanský festival vína 2019
neděle 3. 11. 2019, 11:00 – 20:00, masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí v Říčanech se v neděli 3. listopadu promění v ráj 
všech milovníků vína. Proběhne zde totiž premiérový ročník akce 
s názvem Říčanský festival vína. 
Na festivalu se představí 15 vybraných vinařství z moravské a české 
vinařské oblasti. U jejich stánků budou moci návštěvníci ochutnávat 
desítky druhů vín z tradičních i z méně běžných odrůd. Připravena již 
budou i první vína aktuálního ročníku 2019, tzv. mladá vína. Kromě 
vína bude k dispozici také široká nabídka kvalitního občerstvení. 
Festivalem budou provázet moderátor Luděk Holý a sommeliér Jiří 
Hudec. Oblíbená dvojice, známá například z Plzeňského festivalu 
vína, představí návštěvníkům všechna zastoupená vinařství a kromě 
toho třeba poradí, jak víno správně degustovat. K poslechu a tanci 
bude po celé odpoledne hrát Cimbálová muzika Trnka. 
Vstupné na akci je zdarma. Víno bude možné degustovat výhradně 
do festivalových sklenic, které budou k zakoupení na místě za cenu 
100 Kč. 

Na akci vás zve agentura TRHY ALEŠ a město Říčany

Tradiční dárek 
pro školáky měl 
obrovský úspěch. 
Sál Kulturního 
centra Labuť 
byl zaplněný do 
posledního mís-
tečka. Nejen děti, 
ale i jejich rodiče 
si příjemné od-
poledne nadšeně 
užili.
 Jitka Bahenská

Kašpárek v rohlíku u dětí bodoval
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1.  SPRávCI SPoRTovIŠŤ – 2 míSTa
POŽADOVANé VZDěláNí: min. střední s výučním listem 
Kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb, kontrola 
dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V PŘíPADě ZáJMu VOleJTe tel.: 323 618 151, Michaela Kraftová, vedoucí oddělení 
hospodářské správy 

2.  mzdová účeTní PRo zPRaCování mezd dvěma 
PříSPěvkovým oRganIzaCím – muzeu říčany  
a maTeřSké Škole SRdíčko

Přednost dáváme formě na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení v práce 
ve mzdovém programu VEMa, který město doposud pro zpracování mezd obou 
organizací využívá. Potřebnou výpočetní techniku zajišťuje město.
PŘíPADNí ZáJeMCI MOhOu kONTAkTOVAT:
Věru Krejčovou, vedoucí odboru finančního, tel. 323 618 129,  
e-mail: vera.krejcova@ricany.cz
radku Pípalovou, mzdovou účetní, tel. 323 618 163, e-mail: radka.pipalova@ricany.cz
zdeňku Störzerovou, mzdovou účetní, tel. 323 618 128,  
e-mail: zdenka.storzerova@ricany.cz

měSTo říčany Svým zaměSTnanCŮm naBízí:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc 
  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
  Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění 
  Příspěvky při životních a pracovních výročích 
  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
  Příspěvek na volnočasové aktivity  
  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované městem 
  Možnost půjčky na bytové účely 
  Možnost sociální výpomoci a půjčky   dotovaná výuka jazyků
  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové 

(jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení 
naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:

22 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Sociální pracovníci z partnerského města 
Opatówek v Říčanech

I váš nápad může město realizovat.
Začněte chystat náměty!
Zapojte se do 4. ročníku participativního rozpočtování Překvapte Říčany
V příštím vydání již vyzveme k podávání námětů a sdělíme termíny veřejných projednání

Ve dnech 11. 9. – 14. 9. 2019 přijela na 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Říčany delegace pracovníků GOPS 
z polského města Opatówek. V rámci pro-
gramu, který pro ně byl připraven, si naši 
kolegové prohlédli město Říčany, setkali 
se s paní místostarostkou Hankou Špač-
kovou, přijali pozvání do DPS Senior Ří-
čany i denního stacionáře Olga a navštívili 
ZŠ v Nerudově ulici. Dalším bodem pro-
gramu byla návštěva Centra sociálních 
služeb v Kutné Hoře a prohlídka historic-
ké části města. Nechyběla ani krátká pro-
hlídka Prahy, spojená s plavbou parníkem 
po Vltavě. Vzájemné setkání sociálních 
pracovníků přineslo řadu zajímavých dis-
kusí, a to nejen z oblasti sociální práce. 

Blanka Spolková ,
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 
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KOLObĚH: KDy, JAK A KDO?
Dvě otázky mi položil 

moderátor Jiří Holoubek na pódiu 
říčanských Městských slavností 8. 
září, když jsme s panem starostou 
Kořenem představovali KOLOBĚH. 
Tou první otázkou je KDY? Kdy 
už se dobročinný obchůdek otevře 
veřejnosti?  Faktem je, že se tak už 
ptají mnozí, a to delší čas. Snad je 
(a vás) nezklamu, když přiznám, že 
na den přesnou odpověď zatím ne-
máme k dispozici. Ale slíbit, že „už 
brzy“, snad lze – jak dokumentují 
přiložené fotografie, práce na Ma-
sarykově náměstí 13 vrcholí, okna a 
dveře jsou osazeny, vnitřní prostory 
dostávají přívětivý vzhled… Hned 
po dokončení prací je můžeme vy-
bavit nábytkem a… otevíráme! Ur-
čitě v podzimním měsíci, ale den? 
Hned po otevření pak budeme řešit 
druhou položenou otázku: JAK? Jak 
to bude fungovat? A také jak zabrá-
nit tomu, aby si někdo nechtěl přes 
KOLOBĚH uklidit na půdě nebo ve 
sklepě? Samozřejmě že příjem daro-
vaného zboží bude mít svá pravidla: 
co ano, co ne, v jakém množství, 
zásadně nerozbité, funkční, hygie-
nicky nezávadné atp. Hodně ale mu-
síme spoléhat na vkus říčanských 
obyvatel, doufat, že lidé darují to, co 
by sami dali někomu svému blízké-
mu, co ještě někomu může posloužit 
a udělat radost. Co si u nás kdokoli 

rád koupí. Protože chceme, abyste 
k nám nepřišli jen jednou – ze zvěda-
vosti, jak to uvnitř vypadá – ale abys-
te se k nám naučili chodit pravidelně 
a moc rádi. KOLOBĚH totiž chystá 
i řadu dalších aktivit, rozhodně ne-
bude jen obchodem! Má být také 
místem setkávání a sdílení. Ale o tom 
třeba zase příště. Na závěr dovolte 
jednu otázku položit i nám, otázku, 
jež si s kolegyní Martinou Vavřinco-
vou klademe od počátku: KDO? Na-
jde se v Říčanech něKDO, aby nám 
s tím bohulibým záměrem pomohl? 

Bez rukou ochotných pomáhat to ne-
půjde. Proto už teď hledáme své bu-
doucí spolupracovníky: dobrovolníky 
na příjem a třídění zboží, na prodej, 
vstřícnou komunikaci se zákazníky… 
a hlavně k vytvoření základů spole-
čenství nelhostejných, nesobeckých, 
dobrosrdečných lidí. Hledáme vás a 
těšíme se na vás. Děkujeme.  

Eva Hazdrová Kopecká, 
ředitelka p. o. KOLOBĚH Říčany

www.kolobeh-ricany.cz, 
e-mail: info@kolobeh-ricany.cz, 

tel. 733 273 344

doBRovŮlný 
oBCHŮdek Hledá

dobrovolníky 
na třídění zboží a prodej

PRo výSTavní Sál STaRé 
RadnICe 

brigádníky (dPP)  
– dozor instalovaných expozic

provozní doba: pondělí, středa a pátek 
15.00 – 17.00, sobota 9.00 – 12.00

mzda 90.- Kč/hod.
směny dle dohody

vhodné pro studenty i seniory
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Koloběh Říčany p. o. zve na večer s vynikajícím českým klavíristou Tomášem 
Víškem (roč. 1957). Porota interpretační soutěže v Paříži ho kdysi nazvala 

„člověkem- orchestrem“, protože je sám schopen obsáhnout či vyplnit veškerý 
prostor, a jinde o něm napsali: „Výjimečný muzikant a zcela mimořádná osobnost, 

něco tak zvláštního, že jeho styl hraní se nelze naučit ani jej vyučovat“. 

do nového Koncertního sálu Říčan přiváží program nazvaný 

Robert Schumann a jeho čeští následovníci  
a kromě Schumannovy Fantasie C dur nabídne tóny Josefa Suka, 

Vítězslava Nováka a svého učitele Josefa Páleníčka. 

Vstupné 150 kč, senioři 50 kč. Rezervace na info@kolobeh-ricany.cz,
tel.: 739 989 672. Od října prodej lístků v Infocentru.

Informace z radnice

Koncert bude moderovaný a v závěru dostanou posluchači možnost položit Tomáši Víškovi několik otázek.

Člověk – orchestr, klavírista
Tomáš Víšek, zahraje v Říčanech
Středa 9. 10. v 19:00 Koncertní sál Staré radnice
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Den otevřených dveří  
náhradní rodinné péče

rada starších – tentokrát pod malovaným stropem

V rámci sociálně právní ochrany dětí 
při Městském úřadu v Říčanech jsme 
na podzim naplánovali Den otevře-
ných dveří náhradní rodinné péče.
Den otevřených dveří náhradní ro-
dinné péče proběhne ve středu 23. 
10. 2019 od 7 do 18 hodin v prosto-
rách Městského úřadu v Říčanech, 
Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, Komenského nám. 1850, 
Říčany. 

 Jitka Nečadová,  
Helena Bramborová, 

OSVZ - OSPOD

 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 8. 2019 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob ze závislé 
činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických 
osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané 
hodnoty, správní poplatky a místní poplatky)

282 296 000,00 294 006 310,00 218 746 834,74 74,40

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, 
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)

112 044 795,00 115 166 214,32 88 385 040,19 76,75

kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 10 966 527,11 5 578 754,11 50,87

Přijaté dotace  170 576 736,89 171 909 765,56 72 191 132,44 41,99

Přijaté splátky půjček 1 255 200,00 1 255 200,00 844 300,00 67,26

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

573 432 881,89 593 304 016,99 385 746 061,48 65,02

Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00

Valutová pokladna 512,51

Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 62 140 473,77 1 878 000,00 3,02

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 774 229 235,00 506 409 318,23 65,41

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 403 337 305,52 253 426 172,85 62,83

Rozpisové rezervy 10 867 000,00 3 047 721,27 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 406 385 026,79 253 426 172,85 62,36

Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 282 974 473,52 58 802 226,10 20,78

Rezervy na investice 28 754 181,75 11 320 176,69 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 294 294 650,21 58 802 226,10 19,98

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

624 468 096,46 700 679 677,00 312 228 398,95 44,56

Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 23 165 526,48 31,50

termínovaný vklad 20 000 000,00

Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 774 229 235,00 355 393 925,43 45,90

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 151 015 392,80
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Po prázdninové pauze si dovoluji po-
zvat naše zasloužilé sousedky a sou-
sedy na radu starších. Tentokrát se 
setkáme ve slibovaných nových, lépe 
řečeno zrekonstruovaných prostorách 
na STARÉ RADNICI, v koncertním sále. 
Paní restaurátorka Slavíková dokončila 
složité práce na objevených malbách 
z 19. století a sál již slouží veřejnosti. 
Potkáme se ve čtvrtek 10. října 2019 ve 14 
hodin. Sál se nachází v 1. patře budovy 
v prostorách, kde dříve bývala knihov-
na. Komu neslouží nohy, může využít 
výtah.  Součástí našeho setkání bude 
hlavně prohlídka obnovených stropů s 
komentářem a zhlédnutí výstavy obrazů 

říčanského malíře a rodáka, známého 
Karla Pokorného. Dozvíte se spoustu 
novinek o připravovaném KOLOBĚHU, 
pozveme na naše setkání paní ředitelku 
Evu Hazdrovou Kopeckou. Můžete si sa-
mozřejmě připravit své dotazy, nápady 
či připomínky, které vás trápí.

Hana Špačková
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Strašínské loučení s létem 2019
V sobotu 7. září 2019 se strašínské 
hřiště změnilo na jeden den v osadu 
na Divokém západě. Místní kov-
bojové, kovbojky, indiáni a indián-
ky se shromáždili, aby uspořádali 
zábavné odpoledne pro děti. Děti 
se učily střílet z luku a z pistole, rý-
žovaly zlato, hledaly poklad, házely 
podkovou a oštěpem, chytaly koně 
do lasa a překonávaly překážkovou 
dráhu. Počasí nebylo ideální – po-
pravdě bylo chladno a občas mžilo. 
Ale nic to neubíralo na elánu ma-
lých návštěvníků ani jejich dospě-
lých průvodců. Prostě to byl prima 
den. Přišlo více než 70 dětí, které 
kromě soutěží mohly shlédnout 
i představení loutkového divadla 
Liberta. Do pozdních hodin pak 
hrála country skupina MY. Vesele 
jsme se tak rozloučili s létem. Stra-
šínský osadní výbor děkuje všem 
organizátorům a účinkujícím  i dal-
ším milým spolupracovníkům, kteří 

se každoročně starají o občerstvení 
návštěvníků. Všichni se těšíme na 
další ročník.

Helena Lacinová,  
Osadní výbor Strašín

zastupitelé

Klimatické změny? Výsadba stromů za každého  
z nás nikomu neublíží a rozhodně pomůže

Vědci celého světa se shodují, 
že planeta Země je ve velkém 
klimatickém ohrožení. Teplo-
ty celosvětově rostou rychleji, 
než se předpokládalo. Letošní 
červenec byl nejteplejší v histo-
rii měření – tedy od roku 1880. 
Přírodovědci zároveň zazname-
nali velmi výrazné změny bio-
sféry. Pokles kdysi početných 
živočichů napříč druhy – zvlášť 

zřetelné je to u ptactva či hmyzu. Klesá také druhová 
rozmanitost. Globální debata o příčinách, řešení a při-
způsobení se změně klimatu se dotýká i Říčan. Jako člo-
věk, který má blízko k vědě a přírodě, mám z prognóz ti-
síců vědeckých týmů velké obavy. Osobně si ale myslím, 
že si lidstvo samo podřezává větev.
Nicméně vím, že v Čechách i v Říčanech je početná 
skupina lidí, kteří vědecké poznatky o změnách klima-
tu odmítají. Mají samozřejmě právo na svobodný názor 
a kritický odstup. Mají právo připomínkovat různé ná-
pady na omezení uhelného průmyslu nebo na přechod 
k šetrnější dopravě. Mají právo tvrdit, že se nic neděje. 

Dinosauři také vyhynuli bez vlivu člověka a dobu ledo-
vou jsme tu měli hned několikrát. 
Nicméně i s nejtvrdšími „klimaskeptiky“ se myslím 
shodneme na tom, že vysazování stromů v zemědělské 
krajině či ve městech je z mnoha důvodů prospěšné. 
Z pohledu ochrany klimatu jde o opatření, které neza-
brzdí hlavní příčinu rostoucího množství skleníkových 
plynů. Tou je globální využívání fosilních zdrojů popu-
lací, která čítá 7,6 miliardy lidí. Každý zasazený strom 
ale pomůže. Vytvoří stín, během života zpracuje ohrom-
né množství oxidu uhličitého, vyrobí kyslík, poskytne 
prostor dalšímu životu, pomůže se zadržením vody. Na-
víc stromy dávají i krásu. Chtěl bych požádat i „klima- 
skeptiky“, aby si nějaký ten strom vysadili. 
Samozřejmě lze s apatií pozorovat a radovat se, jak sá-
zejí jiní. Dá se i poklepat na rameno a říct: „Dobře ty“. 
Nicméně pocit po vysazení a udržení byť jednoho jedi-
ného vašeho stromu je mnohem silnější a pomyslně vás 
spojí s něčím, co lidský život přesahuje. Jsme ve chvíli, 
kdy hledáme místo pro 16 000 stromů v Říčanech – v je-
jich ulicích, zahradách, kolem rybníků, cest i uprostřed 
polí. Zkusme to během pěti let dát.  
  Vladimír Kořen,  starosta (Klidné město)  

Informace z osadních výborů
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městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
5. září, 15.17
Strážníci prověřují oznámení o ležící osobě na nástupišti 
vlakové zastávky v Říčanech. V oznámení není blíže specifi-
kováno, zda se jedná např. o osobu se zdravotními potížemi 
nebo osobu pod vlivem alkoholu, proto je učiněn urychlený 
výjezd strážníků na místo události. Na místě je zjištěno, že 
se jedná o muže, který je strážníkům z místní znalosti znám. 
Muž je zjevně pod vlivem alkoholu a na nástupišti spí. Na 
místo se dostavuje i zdravotnická záchranná služba, která 
provádí vyšetření muže, zda není zraněn nebo ohrožen na 
životě a zdraví. Provedená vyšetření neprokazují žádné zra-
nění. Strážníci kontaktují mužovu partnerku, která si jej ná-
sledně převzala do domácí péče. Od ležící osoby na nádraží 
se strážníci vydávají k psychicky rozrušené klientce… 

5. září, 15.37
Naléhavé oznámení vyjíždějí strážníci řešit na Masarykovo 
náměstí, kam se do občanské poradny dostavila klientka, 
která řeší těžkou životní situaci. Následně pracovnicím 
poradny sdělila, že hodlá ukončit svůj život a to ihned po 
odchodu z budovy. Pracovnice klientku zdržují do příjezdu 
strážníků. Strážníci na místě zjišťují, že klientku poradny 
z místní znalosti znají a znají i její životní příběh. Psychic-
ký stav klientky je neměnný i po rozhovoru se strážníky, 
proto je přivolána na místo zdravotnická záchranná služba 
a lékař. Lékař na místě provádí odborné vyšetření klientky 
a rozhoduje o jejím okamžitém převozu na specializované 
pracoviště v Praze. Převoz klientky musel být realizován 
pod dozorem policie ČR tak, aby si klientka při převozu ne-
ublížila a nepokoušela se sebepoškozovat.   

5. září, 16.30
Po dořešení předchozí události kontaktoval hlídku stráž-
níků na Masarykově náměstí muž, který sdělil, že od obě-
da postrádá svého nezletilého syna, který po ukončení 
výuky na základní škole (asi ve 13 hodin) nezvedá mobilní 
telefon, který vyzvání, doma není a otci není známo, kde 
se nachází. Strážníkům je předán popis nezletilého chlap-
ce a do pátrání je zapojen městský kamerový dohlížecí 
systém. Strážníci společně se zákonnými zástupci celou 
událost oznamují Policii ČR z důvodu vyhlášení pátrání 
po nezletilé osobě kvůli obavě o její život a zdraví. Strážní-
ci po chlapci aktivně pátrají, autohlídka si po čtvrthodině 
od přijetí oznámení všímá chlapce odpovídajícího popisu 
v ulici Dvořákova. Informace je předána Policii ČR a ne-
zletilý chlapec převezen strážníky na služebnu policie, kde 
je předán do péče zákonným zástupcům. Rodinné nebo 
výchovné problémy rozhovorem s chlapcem strážníci 

nezjišťují, pouze došlo k nedorozumění, kdy chlapec měl 
mobilní telefon s vypnutým vyzváněním uložen ve škol-
ním batohu, proto jej neslyšel vyzvánět a nezvedal jej.     

10. září, 20.31
Neobvyklou situaci prověřují strážníci na základě telefonic-
kého oznámení, že na Masarykově náměstí v prostorách 
budovy Policie ČR je slyšet, jak nějaký muž hlasitě křičí na 
službu konající policistku a vyhrožuje jí. Strážníci při pří-
jezdu na místo zjišťují, že před budovou policie stojí muž, 
který velmi hlasitě telefonuje. Komunikuje velmi agresivně 
a hystericky, při telefonickém hovoru si stěžuje na odmítnutí 
ze strany službu konající policistky a na její postup při jed-
nání. Strážníci s mužem komunikují, ale vyjadřování muže 
je stále velmi hlasité, agresivní a hysterické, na výzvy stráž-
níků k uklidnění v podstatě nereaguje a příliš nereaguje ani 
na faktické dotazy při komunikaci. Muž opakuje, že je velmi 
rozčilený, dále uvádí, že mu policie nikdy v těžkých životních 
situacích nepomohla, že jsou policisté zkorumpovaní. Že je 
v zoufalé životní situaci, ale že se s ním nikdo nechce bavit ani 
mu pomoci. Muž dále opakovaně uvedl, že by vše vyřešil tak, 
že by „to tady vystřílel“ a že si chce pořídit samopal. Všechna 
uvedená prohlášení opakoval muž v podstatě pořád znovu 
a znovu. Na toto byla kontaktována službu konající poli-
cistka a u muže byla provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu a později i zkouška na přítomnost 
omamných a psychotropních látek, vše bylo negativní. Před-
chozím jednáním muže byly naplněny znaky trestného činu 
a přítomní policisté přistoupili k omezení muže na osobní 
svobodě. Jelikož se muž bránil, bylo nutné použití donucova-
cích prostředků. Ve věci dále šetří Policie ČR. 

11. září, 10.17
Strážníci přijímají oznámení o dopravní nehodě v ulici Ří-
čanská na silnici č. 101/II u Jažlovic. Po příjezdu na místo je 
zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních vozidel a dodáv-
ky a došlo ke zranění osob. Na místo je přivolána Zdravot-
nická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor a Policie 
ČR. Strážníci po poskytnutí nezbytné pomoci usměrňují 
provoz ostatních vozidel, ale nakonec je komunikace uza-
vřena a z důvodu hustoty provozu veškerá doprava od-
kloněna na okolní obce. K úplnému obnovení provozu na 
komunikaci došlo až o tři hodiny později, a to po řádném 
zadokumentování nehody a odstranění vozidel z vozovky. 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Milí příznivci našeho sboru dobrovolných hasičů,

rok se s rokem sešel, pomalu nám začíná podzim a s ním 
i topná sezóna. Nepodceňujte proto přípravu a nechte si 
odborníkem zkontrolovat vaše kotle, především ty na tuhá 
paliva. U kotle to jen začíná. Velmi důležitá je také údržba 
spalinových cest, tedy hlavně komína a kouřovodů, která 
se v rodinných domech často podceňuje, přestože v případě 
kotlů na tuhá paliva s výkonem do 50 kW je kontrola jednou 
ročně povinná. Bezvadný technický stav komína je přitom 
důležitý pro bezpečné vytápění. Toto platí nejen v případě 
topení tuhými palivy, ale i tehdy, pokud máte instalovaný 
plynový kotel nebo ohřívač vody. Přes léto nepoužívaný ko-
mín mohou ucpat třeba ptáci, což pak může při spuštění ply-
nového kotle způsobit i otravu oxidem uhelnatým. Základní 
kontrola komína vás přijde na pár stovek, což se za jistotu 
a bezpečí určitě vyplatí. Zanesený komín je totiž častou příči-
nou požárů, během kterých dochází k závažným poškozením 
střech a krovů. Pokud totiž v komínu dojde k zapálení spalin, 
teplota přesahuje hranici 1000 °C. 
Požáry komínů patří k jednomu z nejčastějších výjezdů 
naší jednotky během topné sezóny. Od posledního vydá-
ní Říčanského Kurýru naše jednotka vyjela jen párkrát, 
což je super a jsme rádi. Dne 14. 8. jsme byli povolání 
k úniku neznámé kapaliny do areálu firmy v Modleti-
cích, kapalina unikla z jednoho z barelů, které převážel 
nákladní automobil. Po příjezdu na místo jsme prováděli 
zálohu na místě a po rozhodnutí velitele zásahu jsme se 
odebrali zpět na základnu. Dále jsme vyjeli dne 18. 8. 
k nahlášenému zahoření drtícího stroje v průmyslové 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

zóně. Ještě před samotným příjezdem na místo události 
jsme byli odvolání zpět na základnu, protože požár ne-
byl výrazného rozsahu. Dne 31. 8. jsme zálohovali HZS 
na vlastní stanici. Ačkoliv se může zdát, že někdy jed-
notka vyjede zcela zbytečně, není tomu tak. V případě, 
že bude potřeba více prostředků a sil na místě zásahu, 
nemusí se čekat na příjezd dalších jednotek. Toto závi-
sí vždy na tom, kdo a jak událost nahlásí, a jak situaci 
vyhodnotí operační důstojník, který přijímá hovor na 
lince 150.
Již máme za sebou několik soutěží jak naší mládeže, tak 
i dospěláků. Začal bych našimi dospělými. Přestože mají 
za sebou teprve první soutěž, která se konala 7. 9. v Mod-
leticích, byli muži úspěšní a přivezli úžasné 1. místo. Byl to 
doslova boj, jelikož se jednalo o soutěž v požárním útoku, 
při kterém má každé družstvo dva pokusy. První pokus se 
borcům vůbec nepovedl a už to vypadalo jen na účast, ale 
vzpamatovali se a při druhém pokusu rozdrtili veškerou 
konkurenci. Mladší také bojovali v Modleticích hned v ně-
kolika kategoriích. Přípravka vybojovala 2. místo, mladší 
6. místo a starší 2. místo. Konkurence byla kvalitní a vel-
ká, takže je to skvělý úspěch.  Dále hned následující den 
8. 9. byla Psárská proudnice, kde si všichni mohli vylep-
šit své skóre, protože se jednalo o poslední soutěž v DHL 
(Dětská Hasičská Liga). Nejprve probíhaly požární útoky 
a naše přípravka se umístila na bramborové pozici, spo-
lečně se staršími dětmi. Nicméně to byla jen jedna sou-
těž z mnoha a na celkovém výsledném pořadí DHL se to 
nijak zásadně neprojevilo, protože starší obsadili druhé 
a přípravka první místo. Zde mohu jen smeknout a gratu-
lovat ke skvělému výsledku, k němuž nebyla cesta vůbec 
jednoduchá. Dne 14. 9. jsme soutěžili v Mukařově o Pohár 
starosty okresu, kde mladší vybojovali 4. a starší 2. místo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za vzornou reprezentaci 
našeho sboru na soutěžích a za aktivní účast sboru při výjez-
dech a kulturních akcích. Teď už jen doufat, že než se ohlásí 
ten pravý sychravý podzim, se ještě ohřejeme příjemným ba-
bím létem. 
 David Pojezný,  jednatel SDH  Říčany
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Hřib smrkový 
Boletus edulis

Nejcennějším úlovkem většiny hou-
bařů je pravák. Víte, že mezi pra-
váky patří více druhů hříbků? Hřib 
smrkový je každopádně vzorným 
příkladem.
 
Mykologové (odborníci na houby), 
řadí v Evropě do rodu hřib (Bole-
tus) asi 50 druhů hub s rourkami. 
Všechny jsou mykorrhizní symbi-
onti jehličnatých nebo listnatých 
stromů – to znamená, že vlákna hub 
žijí s kořeny stromů a oba druhy si 
vzájemně prospívají.
 
Hřib smrkový se vyskytuje v celém mír-
ném pásu severní polokoule. U nás ros-
te od nížin po horské oblasti. Plodnice 
se vyvíjí od července do listopadu. Nej-
lépe se mu daří ve smrkových lesích, 
ale bývá i ve smíšených lesích hlavně s 
převahou břízy, výjimečně v listnatých 
lesích. Kolem Říčan je celkem běžný.
 
Klobouk hřibu smrkového je v mlá-
dí světlý, později kaštanově hnědý a 

široce vyklenutý. Může dorůst až 30 
cm v průměru. Rourky jsou zprvu 
bílé, později žluté až žlutozelené.
 
Třeň (noha) bývá v mládí tlustě 
soudkovitá do šířky 10 cm, postup-
ně se protáhne až do výšky 20 cm. Je 
pokryta jemnou světlou síťkou, která 
je zřetelnější v horní, tmavší části.
 
Bílá dužnina je v mládí pevná, u star-
ších hub pak měkčí. Má příjemnou 
chuť a silnou houbovou vůni.
Hřib smrkový je luxusní surovina 
pro jakoukoli kulinářskou úpravu. 
Bohužel chutná i larvám hmyzu  

a bývá často červivý. Nejčastěji si na 
něm pochutnává některý z druhů 
drobné mušky bedlobytky (Myceto-
phila).
Mezi pravé hřiby řadíme ještě jeden 
vzácný a dva běžné a druhy. Hřib 
borový (Boletus pinophilus), má 
v klobouku červenohnědé tóny ba-
rev. Hřib dubový (Boletus reticula-
tus), má výraznější síťku a  světlejší 
klobouk. Hřib bronzový (Boletus 
aereus) je vzácný teplomilný druh, 
který má celkově tmavší barvu.
 Jakub Halaš
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PŘíRODA 
Říčanska

Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Ořechobraní v Ořechovce 

Zveme vás spolu s dětmi na setkání v Ořechovce, které pro-
běhne v sobotu 12. října od 15:00 do 17:00. 
Součástí setkání bude soutěž o nejlepší ořechový moučník, 
napečte tedy výstavní kousky, společně je budeme ochutná-
vat, popíjet kafe a čaj a okolo půl páté vyhlásíme vítěze. 
Pro děti budou připraveny ořechové a oříškové úkoly, 
pohádka a vyrábění. Nebude chybět povídání o ptačích 
obyvatelích Ořechovky. Během ořechobraní samozřejmě 
budeme sbírat ořechy, ale též bude potřeba Ořechovku 
vyhrabat od posekané trávy. Hrábě zajistíme.
O Ořechovku se Ekocentrum Říčany stará od roku 2012, za tu 
dobu se Ořechovka stala oblíbeným cílem nedělních výletů i 
školních a školkových vycházek. Pokud si nejste jisti umístěním, 
dostanete se tam Alejí Říčaňáků (od ulice Divišova) nebo po na-
učné stezce kolem Rozpakova a pak přes hráz Srnčího rybníka.
Děkujeme městu Říčany za finanční podporu této akce.

Na vaši účast se těší  Alžběta Macková a Lenka Wernerová
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Životní prostředí a zdraví

Nemocnice Říčany posiluje oddělení ortopedie
S nástupem nového primáře ortopedie MUDr. Fili-
pa Svatoše rozšiřuje Nemocnice Říčany, člen skupiny 
AGEL, spektrum nabízené péče na tomto oddělení. 
Nemocnice nabízí komplexní artroskopickou operativu 
velkých i malých končetinových kloubů a korekční ope-
race nohy v režimu jednodenní chirurgie. Už brzy tamní 
lékaři provedou i menší traumatochirurgické operativy 
ruky, lokte, hlezna a nohy.
Rozšířením služeb nového ortopedického pracoviště se 
snaží říčanská nemocnice dále zlepšovat zdravotnické 
služby obyvatelům města. Zájemci o vyšetření v ambulanci 
se mohou objednat osobně nebo telefonicky na čísle 323 
627 511 na recepci nemocnice. Aktuální objednací doby se 
pohybují v rozmezí 2 - 3 týdnů. 

„Oddělení ortopedie říčanské nemocnice je oddělení s přá-
telskou, domácí atmosférou a individuálním přístupem. 
Nově ho povede MUDr. Filip Svatoš, který bude zároveň 
jedním z hlavních operatérů. MUDr. Svatoš přichází z Or-
topedicko-traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Krá-
lovské Vinohrady, kde pracoval 21 let, z toho 8 let jako ve-
doucí pracovník ambulantního traktu. Každoročně provede 
stovky operací v celém rozsahu oboru včetně endoprotetiky a 
traumatologických výkonů. Pan doktor Svatoš je dlouholetý 
obyvatel našeho města Říčany. Jako každému z nás mu leží 
na srdci kvalita a dostupnost zdravotnických služeb obyva-
telům města. Věřím, že oddělení pod jeho vedením je v dob-
rých rukou,“ říká MUDr. Ondřej Dostál, MBA, předseda 
představenstva Nemocnice Říčany.

Rozšířené oddělení ortopedie navazuje na stávající oddělení 
jednodenní chirurgie a spolupracovat bude také s oddělením 
následné péče a rehabilitace Nemocnice Říčany „Zefektivní se 
tak komunikace po rovině ortoped, rehabilitační lékař a fyziote-
rapeut. Této úzké vazby budou moci využívat především pacienti, 
kteří zajisté uvítají brzké termíny k pooperační lůžkové nebo am-
bulantní rehabilitaci s přímým sledováním vývoje stavu operaté-
rem či možnost využití motodlahy a lymfoterapie, elektroterapie, 
magnetoterapie, laserterapie, vodoléčby a dalších,“ vyjmenová-
vá MUDr. Andrea Švojgrová, primářka Oddělení následné 
péče a rehabilitace Nemocnice Říčany.

Nedílnou součástí služeb je i navázání intenzivnější spo-
lupráce s odbornými pracovišti fakultního typu v případě 
potřeby rozsáhlejších ortopedických výkonů, jako jsou 
výkony typu endoprotéz, korekčních osteotomií, řešení po-
operačních komplikací. Další výhodou je vazba na interní 
oddělení nemocnice včetně jednotky intenzivní péče, která 
zajišťuje včasný přesun pacienta na interní oddělení a po 
zlepšení stavu návrat zpět k časné rehabilitaci. 

Ortopedická ambulance ošetřuje pacienty s postižením 
hrudní a bederní páteře, dolních i horních končetin, a to 
jak následkem úrazů, tak i artritidy. Operačně se řeší po-
ranění následků úrazů ruky a zápěstí, artroskopie kolen, 
ramenou, zápěstí a rekonstrukční výkony menisků, náhra-
dy vazů, stabilizace ramenního kloubu a operace typu „te-
nisového“ lokte. Do budoucna zvažujeme rekonstrukční 
výkony u pacientů s revmatoidní artritidou a implantace 
rozsáhlého spektra kloubních náhrad. 
 Filip Svatoš
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Životní prostředí a zdraví

Kožní a lymfologická ambulance

NOVÁ ADRESA - Sukova 3, Říčany
ORDINAČNÍ HODINY: středa 8.00 - 17.00
- LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE (MUDr. Jana Kellerová) 
- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž 
- přijímáme nové pacienty 
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou 

NOVĚ čtvrtek 8.00 - 12.00 (MUDr. Kristýna Baudyšová) 
- pouze každý druhý týden 
pátek 8.00 - 12.00 (MUDr. Kristýna Baudyšová)  

Tel. pro objednání +420 604 120 223 
více info na www.dermalink.cz 
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Humanitární sbírka 
Farní charita Ří-
čany pořádá dne 8. 
10. 2019 od 12.00 
do 17.00 hodin u 

kostela na Masarykově náměstí 
v Říčanech humanitární sbírku pro 
Diakonii Broumov. Jako obvykle 
můžete přinést oblečení, lůžkovi-
ny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, 
utěrky, deky, péřové přikrývky, 
polštáře, spacáky s nepoškozeným 

zipem, použitelné záclony a závěsy, 
nepoškozenou obuv (páry svázané, 
aby se boty neztratily), knihy, hrač-
ky (nepoškozené a čisté), drobné 
fungující elektrické spotřebiče do 
domácnosti (vařič, remoska, kávo-
vá konvice, žehlička, apod.). Pokud 
nám přidáte k darovaným věcem 
10,- Kč, použijeme část jako příspě-
vek na odvoz sbírky, zbytek na naši 
další činnost (např. pořádáme malý 

koncert v DPS Senior, kdy přispívá-
me pouze na dopravu hudebníků, 
hrají zdarma). 
Darované věci budou po ukončení 
sbírky odvezeny do Prahy-Vršovic 
na nádraží a po železnici násled-
ně dopraveny do chráněných dílen 
v Broumově, kde jsou vytříděny a 
připraveny pro předání potřebným 
lidem. Děkujeme za vaši pomoc.
 Marie Junková, Farní charita Říčany  
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Pro seniory

Pomalu začínají barevné podzimní dny…
Září proběhlo pro seniory velice aktivně – 
uskutečnil se rekondiční pobyt, jednoden-
ní zájezd do Litoměřic a na hrad Košťálov. 
A nemůžeme zapomenout ani na tradiční 

setkání s hudbou – taneční odpoledne v Kulturním centru 

Labuť u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů. Pro 
příští rok počítáme v této souvislosti se změnou místa, kde by 
taneční odpoledne mohla probíhat, vše bude zavčas oznáme-
no. Přejeme vám příjemné dny a těšíme se na viděnou.
 Irena Moudrá,
 předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcent-
rum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a 
zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace 
za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci 
nebo se dostavit dle aktuálního programu. 
Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

akce:
n 9. října 2019  – Divadelní představení „Cizinec“
Místo: Divadlo na Fidlovačce, Praha. Začátek: 10:30h. 
Zápletková komedie.
Autor Larry Shue. Cena: 170,- Kč. Dopravu si zajišťují 
účastníci sami.

n 10. října 2019 – ZÁMEK LNÁŘE
Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu 
bude prohlídka zámku Lnáře, Muzea koček, obce Březni-
ce, poutního místa Maková hora aj. Příspěvek účastníků: 

300,- Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný 
materiál). Odjezd: 7:15h aut. zastávka K Žel. stanici, 
7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova, 
7:30h aut. zastávka Masarykovo náměstí.

n 19. – 20. října 2019 – ZÁJEZD - PASOHLÁVKY A 
HRAD ŠPILBERK 
Dvoudenní zájezd. Ubytování: Penzion Velký dvůr, 
Pasohlávky. Program zájezdu: prohlídka hradu Špil-
berk, městské věže a města Třebíč, pobyt ve sklípku aj. 
Příspěvek účastníků: 1.250,- Kč (záloha 600,- Kč při  
přihlášení). Příspěvek zahrnuje dopravu, vstupné, uby-
tování, pojištění, tištěný materiál, pobyt ve sklípku,…). 
Odjezd: 7:30h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:35h aut. 
zastávka Rychta, 7:40h aut. zastávka Sukova, 7:45h 
aut. zastávka 
Masarykovo náměstí. 
n 22. října 2019 - ZÁJEZD DO KUDOwY ZDROJE  
Jednodenní autobusový zájezd. Příspěvek účastníků: 
300,- Kč (v ceně je doprava a pojištění). Odjezd: 6:00h aut. 
zastávka Pod Lihovarem, Říčany.

Připravované akce:
n 25. listopadu 2019 – TANEČNÍ ODPOLEDNE 
– ADVENTNÍ  

Program

Svatováclavské slavnosti 
2019 se nám blíží!
Tak jako každoročně se naše terénní pečovatelská služba Kva-
litní podzim života, z.ú., zúčastní Svatováclavských slavností v 
obci Dolní Břežany 21. 9. 2019.
Najdete nás ve stánku označeném našim logem, kde rádi zod-
povíme vaše dotazy.
Připraveny budou letos zábavné soutěže pro návštěvníky, pro-
střednictvím kterých se dozvíte něco ze života seniorů a lidí se 
zdravotním postižením.
Proto vás srdečně zveme na tyto slavnosti a těšíme se na společ-
né setkání. A zde jsou pro vaši představu konkrétní údaje z naší 
pečovatelské činnosti:
V roce 2018 jsme pečovali o 319 klientů. 6 922 hodin jsme pe-
čovali o občany, kteří naši pomoc potřebují. Uskutečnili jsme 7 
549 návštěv a najeli přibližně 40 tisíc kilometrů. Máme nové, 
přehlednější webové stránky, ve kterých se budete lépe oriento-
vat a přes které nás můžete též kontaktovat.
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Kvalitní podzim života, z.ú.

 Výlet do Kudowy Zdroje
22. října 2019

(pojede ještě MaLý aUTOBUS)

Odjezd z náměstí (MeSteK, Dm drogerie) je v 06.00 
hodin ráno (další zastávka-u kina, Na zastávce 

a rychta. je možné nastoupit i v Mukařově a v případě 
většího počtu zájemců kdekoliv po trase. vystupovat 
se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd 

okolo 17. hodiny.

Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné 
v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU,  

Masarykovo nám. 83, Říčany (stará radnice). Rezervace 
nejsou možné. Tel. 323 602 639, 724 514 824, 

e-mail: susovamilada@seznam.cz. 
e-mail: susovamilada@seznam.cz.

s paní Susovou
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Pro děti a rodiče

Skautská klubovna slaví 50 let! 

Ano, je to tak, 1. 11. 1969 byla slavnostně otevřena ří-
čanská skautská klubovna, která letos oslaví 50. výročí. 
Postavili jsme ji svépomocí a vybudovali si v ní skautský 
domov pro několik generací. 
Jaroslav Rajtora, který v té době skautoval a podílel se na 
stavbě klubovny, takto na tuto dobu vzpomíná: „Na jaře 
1968 jsme se sešli v Říčanech na náměstí a vyrazili na Srnčák. 
Cestou jsme se zastavili v Třešňovce. Nikdo z nás netušil, že tu 
bude stát naše klubovna. Její stavba začala na podzim téhož 
roku. To už končilo Pražské jaro. Desítky sester a bratrů se zú-
častnily stavby a v listopadu 1969 bylo hotovo. Většina těch, co 
přiložili ruku k dílu, už tu není, zůstala jen klubovna na pamět 
těch, co ji stavěli a pro potěšení dětí.“
Tímto zveme všechny  skautky a skauty, kteří za tuto dobu na-
ším střediskem prošli, na slavnostní posvícení k tomuto výročí, 
které se bude konat v sobotu 2. 11. 2019 od 16:00 u skautské 
klubovny u Marvánku. Pro všechny bude připraveno posví-
censké pohoštění, promítání historických fotek a videí, před-
stavení projektu k chystané nové klubovně a také slavnostní 
položení základního kamene nové klubovny, která bude stát 
vedle této původní. 
Těšíme se na vás, prosíme, šiřte tuto informaci dále, ať se 
sejdeme v co největším počtu! Za skautské středisko Lípa 
Říčany  Jana Rajtorová a Jaroslav Rajtora

expedice Janovice 2019 aneb po stopách 
skautského tábora z roku 1969 
V červenci 2019 uplynulo 50 let od uspořádání prvního tábo-
ra říčanských skautů resp.  vlčat  ve Vrchotových Janovicích. 

Při této příležitosti uspořádali říčanští oldskauti cyklistický 
výlet s cílem navštívit bývalé tábořiště. Základnou cyklistů se 
stala ubytovna Sokola ve Voticích, kde si říčanští „oldové“, 
vyzbrojeni hudebními nástroji, s chutí zazpívali. Následující 
den, v rámci přípravné expedice, oldskauti navštívili Foglarův 
pamětní kámen na potoku Mastník a objevili původní tábořiš-
tě Hochů od  Bobří řeky z let 1929 - Tábor na Bobří řece a 1930 
- Tábor smůly. Shodou okolností je to právě 90 let od  doby  
tehdejšího  tábora Foglarova oddílu. Poté „oldové” vyrazili na 
kopec Monínec a nehledě na průtrž mračen byl vrchol úspěšně 
zdolán. Další den již oldskauti vyrazili do Vrchotových Janovic, 
kde se setkali se svým bývalým vedoucím Pavlem Alexandrem 
a společně vyrazili na místo prvního tábořiště. Statečně jsme 
se prodírali kopřivami až jsme objevili místo původního tábo-
ra, dnes již zarostlé stromy. Na místě jsme zavzpomínali na 
některé příhody z tehdejší doby a vzpomněli na ty, kteří již nej-
sou mezi námi. Večer jsme se opět chopili hudebních nástrojů 
a následující den za doprovodu deště jsme se vrátili do svých 
domovů. Všichni už se těšíme na podzim, kdy se sejdeme  
u příležitosti 50 let od výstavby skautské klubovny v Říčanech.
Účastníci: P. Smejkal, V. Hůlka, T. Hřivnáč, V. Michalička,  
V. Čech, P. Křížek, J. Zavadil, J. Korbel, J. Hofta

Petr Smejkal - Pítrs 

Klub Cesta 
Tvoříme barevné prostředí klubu, tedy 
tvořili jsme během letního období. 
Za finanční podpory Nadace Jistota 
Komerční banky, které tímto děkujeme, 
jsme modře natřeli fasádu Klubu Cesta 
a také jsme spolu s místními teenagery 
pomalovali stěnu u našeho klubu. Navíc 
jsme pořídili i prima venkovní posezení, 
kam si můžete přijít s námi pokecat.

Matúš Žák, Klub Cesta

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Těšíme se na vás!

HRAJEME:

10.30 hodin v kapli 
Olivovy dětské léčebny

HRAJEME:

10.30 hodin v kapli 
Olivovy dětské léčebny

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA DIVADÉLKO ROMANETO

:

Jak šel pejsek 
do školy

Neděle 6. října 2019

Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč
prodej vstupenek pouze na místě

mraveniště frčí už 21. sezónu! 
MATEŘSKé CENTRUM 

V Mravenčí školičce jsme přivítali plno nováčků. Pomocí 
grafomotorických cvičení a zábavných her připravujeme 
děti na vstup do mateřské školy.  Na podzim nás čeká 
spousta kreativního tvoření a příprava na nejkrásnější 
svátky v roce. Vytvoříme i dárečky pro ležící pacienty 
říčanské nemocnice. Obnovili jsme tělocvičné kurzy. 
Nabízíme cvičení pro batolata, cvičení pro maminky po 
porodu a také kurzy tance pro těhotné, i tanec mami-
nek s miminky v náručí. 

KROUžKY PRO ŠKOLÁKY
Těší nás obrovský zájem o kroužky keramiky pod pro-
fesionálním vedením našich lektorek. Po loňské dobré 
zkušenosti opět uspořádáme v květnu výstavu keramiky 
a doplníme jí uměleckými plátny z kurzu kresby a mal-
by. Máme radost z toho, že Mraveniště je stále častěji 
vnímáno jako centrum umění a kreativity. Velmi rychle 
se plní kurzy tvořivé dílny, kde se děti naučí zajímavé 
techniky a domů si odnesou krásné výrobky - loutky, če-
lenky, autíčka, dárečky, pohádkové hračky a jiné. 
Nabízíme i stále častěji žádané hudební kroužky, které 
vyučujeme v ZŠ Bezručova. Letos jsme otevřeli několik 
kurzů hry na klavír, kurzy hry na zobcovou flétnu - 
kurzy pro jednotlivce či skupiny, kam se mohou zapojit i 
rodiče, kteří jsou na lekcích přímo vítáni. Velmi oblíbená 
je i výuka hry na akustickou kytaru. 

Nově jsme na základě poptávky otevřeli kurzy výuky angličti-
ny s rodilým mluvčím pro různé věkové kategorie. Dlouhodo-
bě se věnujeme i technických oborům. V naší nabídce najdete 
kurzy zábavné fyziky, rozvoj logického myšlení, přípravy 
na přijímací zkoušky na různé typy gymnázií, kurzy pro-
gramování, ať už s roboty lego, nebo se stavebnicí Arduino.
Tréninky v trialu jsou v plném proudu, na www.
mtb&trial.cz najdete podrobnosti – neváhejte, cyklotrial 
v Říčanech opět žije.  
Informace k naší činnosti a ke všem nabízeným kurzům na-
leznete na www.mraveniste.info, proklikem do rezervačního 
systému se na kurzy registrujte, a to i v jejich průběhu - cena 
bude přepočítána k aktuálnímu datu zahájení docházky. V pří-
padě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na mater-
ske-centrum@mraveniste.info, nebo na 734 498 505. 

Nina Šafránek Vaněčková– koordinátor Mraveniště
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Po loňském prvním ročníku se tento 
podzim na Říčansku znovu rozbíhá 
vzdělávací projekt Post Bellum Pří-
běhy našich sousedů. Realizuje se 
v rámci implementačních aktivit 
projektu ORP Říčany – Místní akč-
ní plány rozvoje vzdělávání II, reg. 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008643. V průběhu škol-
ního roku 2018/2019 se do projek-
tu zapojilo 38 žáků a 7 pedagogů ze 
čtyř základních škol a bylo nahráno 
devět pamětníků se vztahem k regi-
onu. Školy, které se do tohoto pro-
jektu v Říčanech a ve Strančicích 
zapojily, se staly součástí sítě Škol 
Paměti národa. Do ní patří školy, 
které umožnily žákům zúčastnit 
se vzdělávacích projektů nezisko-
vé organizace Post Bellum a jsou 

nadějí, že tématu moderních dějin 
je v hodinách věnována dostatečná 
pozornost. Aktivní vyučující děje-
pisu, češtiny, občanské výchovy a 
dalších předmětů z různých koutů 
republiky se potkají na Slavnosti 
škol Paměti národa v Praze dne 3. 
října. 
Už brzy se za pamětníky pod vede-
ním svých učitelů vydají děti ze zá-
kladních škol v Říčanech, Světicích 
a Mnichovicích. Čeká je dobrodruž-
ství přípravy a natáčení rozhovoru 
s účastníkem událostí 20. stole-
tí, zpracování příběhu a pak jeho 
prezentace před veřejností na jaře 
2020.    

Renata Skalošová, 
místní koordinátorka projektu  

V NemU plujeme jako o závod…
ZŠ NEMO dokončila plánovaný 
1. stupeň, máme tedy pět tříd a 
celou budovu v tenisovém areálu 
Nový Pacov. Otevřeli jsme novou 

počítačovou učebnu a vybavili jí notebooky a tablety v rámci 
dotací ze Šablon II.  Žáci 4. a 5. ročníků se v rámci ITC výuky 
naučí pracovat v prostředí Microsoft, založit a odeslat e-mail, 
vyhledávat informace, vkládat obrázky, pracovat s programy 
Office a Powerpoint. Vyrobí si vlastní fotoknihu. Nedílnou 
součástí je i proškolení o nebezpečí na internetu.
Primární prevenci se věnuje naše škola velmi intenzivně, če-
muž přispívá rodinné prostředí s méně žáky ve třídě (průměr-
ně 13). Výchovná poradkyně a třídní učitelé se s žáky pravi-
delně setkávají při programech Zipyho a Jablíkovi kamarádi a 
v rámci komunitních kruhů se ve třídách probírají různá téma-
ta, co děti trápí, z čeho mají radost a jak řešit případné bolístky 
na duši. Pokud se děti a žáci cítí ve škole dobře, projeví se to 
i na výsledcích vzdělávání.
Školou prostupuje celoroční téma, tento rok výročí Sa-
metové revoluce, kdy se pomocí workshopů žáci zamyslí 

nad významem demokracie 
a jak je potřeba o ní pečovat. 
Budeme opět navštěvovat 
divadla, výstavy a zvát si do 
NEMA zajímavé osobnosti.
Rozvoj angličtiny jsme 
posílili o dva rodilé mluvčí, 
kteří se žáky konverzují ve 

vybraných  hodinách metodou CLIL i v rámci tzv. English 
clubu. 2 x týdně tráví rodilý mluvčí dopoledne i s dětmi 
v bilingvní třídě Frogs ve školce.
Školka NEMO se může chlubit environmentální zahrád-
kou a užívat ITC učebnu i pro předškoláky. Ti se každý 
týden podívají do ZŠ NEMO a vyzkoušejí si roli školáka. 
Kdo by se chtěl k nám přidat, zveme zájemce o ZŠ NEMO 
na dopoledne nebo odpoledne do NEMO ŠKOLIČKY, 
která probíhá každou středu. Děti si vyzkouší nejen gra-
fomotoriku, počítání, vyvozování hlásek, ale i práci mezi 
opravdovými školáky v ZŠ. Zájemci volejte ředitelku na 
tel: 777 727 334.
Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ NEMO chystáme na 
sobotu 9. 11. Od 10:00 hod. zveme děti na divadelní před-
stavení „Evelínko, recyklace o kole není“, po divadle si 
děti budou moci vyrobit zajímavé věci na téma „RECYK-
LACE“ a vy se můžete podívat, jak to u nás v NEMU vy-
padá. Těšíme se na vás. Tým NEMO, www.nemoricany.cz 

Příběhy našich sousedů v novém školním roce 
Po slavnostní závěrečné prezentaci Na Fialce – 
žákovský tým s pamětnicí Olgou vaňkovou 
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MAP í any, Komise pro sociáln -právní ochranu d tí 
protidrogový koordinátor ta í an po ádají 

Odbornou konferenci pro rodi e: 

„
Dít past
sociálníc sítí
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Mgr. Michaela Štáfková, MBA  

P ds dkyn s kc pro d tsko
dorostovou diktologi R SNN L

JEP v douc diktologick ambulanc
pro d t mlád Ada+ Kladno

psychot rap ut l ktor kou l
výzkumn s kc kálov Institutu.

C konference

Cíl m konf r nc j zapo n rodi
do odborn diskuz k vybraném

tématu prác d t ák s mod rním
t chnolog m médi rámc

formálního n formálního inkluzivníh
vzd láván p tráv n volného asu

Informa n komunika ní technologie umo ují navazovat virtuální 
vztahy, vytvá et imaginární pocit bezpe asto posouvají hranice 
mezi realito fantazií. 

Je v bec tento virtuální sv t bezpe ný pro naše d ti? 
Jsou naše d ti dr íc neustále mobi ruce závislé? 
Jakou rol tom hrajeme my, rodi e? 

Povídán sou asné elektronické „realit “ které rodi e  
ani sami netuší. Rodi e se dozví, jak se pohybovat na internetu,  
co d tem kontrolovat, jaké jsou nebezpe né stránky pro d ti, 
erotika na internetu, na co d ti p ipravit.

24
2019

17.00 –19.00 
KC L st ny

registrace nutná: map@ricany.cz

Konference je po ádána pod záštitou místostarostky m sta í any Mgr. Hanky Špa kové.
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Pro děti a rodiče

Osobní asistence pro seniory  
a zdravotně postižené
Je pro vás obtížné obstarávání každodenních činností spoje-
ných s vašimi potřebami vzhledem k zdravotnímu znevýhod-
nění, nebo věku?  Vnímáte, že ve vašem okolí někdo potřebuje 
pomoc, při zajišťování domácí péče?
Komunitní centrum Říčany nabízí asistovanou domácí 
péči v rozsahu většiny úkonů, spojených s obstaráním kaž-
dodenních záležitostí, které jsou nezbytné k důstojnému 
životu v domácím prostředí. 
Naši odborně vyškolení asistenti mají mnoho zkušeností a 
ke klientům vždy přistupují s lidským porozuměním a vní-
máním celé jejich situace.
V jejich práci se leckdy odehrávají příběhy, o které by-
chom se s vámi rádi podělili. Jeden z nich tedy přináší-
me v následujících řádcích. Autorkou je naše odborná 
asistentka
 Martin Machaň

Těžký život asistenta
Ráno jako každé jiné. Do všeho prší. Mám před sebou 
návštěvu prvního klienta a nasedám do auta, je asi 
7:40. Květnové ráno všedního dne. Doprava nabývá na 
intenzitě, rodiče svážejí děti do říčanských škol. Všu-
de je cítit ranní nervozita a všeobecný spěch. Vyrážím 
směrem na Křenice. Jezdím tudy několikrát týdně, 
znám každou zatáčku.
No, asi ne dost…
Nevím, co jsem to ráno udělala nebo neudělala, na-
jednou se však moje auto dostává do smyku.  Řítím 
se nezvladatelně do protisměru proti souvislé koloně 
osobních i nákladních vozů. Dech se zastavuje a srdce 
buší jako splašené. Volantem točím zoufale dopra-

va. Auto nereaguje. S vytřeštěnýma očima sleduji, 
jak se řítím na první dva vozy v koloně. Pořád točím 
doprava. Chybí sotva pár centimetrů do srážky, když 
vůz náhle konečně zabere a stočí se napravo. Teď pro 
změnu mířím, na opačnou stranu, směrem do pole. 
Mám štěstí. Na této straně nejsou u krajnice stromy. 
Řítím se do pole, auto na něco naráží a prudce se na-
klání na pravou stranu. Už to vypadá, že skončím na 
boku. S těžkým žuchnutím nakonec auto dopadne na 
všechna čtyři kola. Instinktivně šlapu na brzdu. Příliš 
zprudka. Auto se prudce otáčí o 180 stupňů a po chvil-
ce, zabořené v bahně, zastavuje na kraji pole, směrem 
do protisměru. 
Nadechuji se, pomalu mi dochází, co se stalo, a začí-
nám se třást. Auta zastavují a pár lidí přibíhá na po-
moc. Nic mi naštěstí není. Jsem jen v šoku a nezvlada-
telně se třesu.
Nakonec se trochu vzpamatuji. Volám do kanceláře. 
Není, kdo by mě mohl ve službě zastoupit, tak musím po-
kračovat. Klienty nemůžeme nechat bez pomoci. Volám 
manželovi, aby mne přijel vytáhnout. Odvezu zablácené 
auto do servisu. Tam se teprve rozbrečím. Vypiju půl lit-
ru vody a silné kafe. Manžel se potřebuje vrátit do práce. 
Odveze nás, já si půjčuji jeho auto a pokračuji ve službě. 
Nehoda mi sebrala nesmírné množství energie. V 15:30 
jedu konečně domů. S pohledem vzhůru děkuji za štěstí a 
okamžitě usínám. Tímto děkuji všem, kteří zastavili, pro-
jevili zájem a nabídli pomoc. A vy, utroubený, neurotický 
troubo, trhněte si nohou.

Veškeré informace o činnosti komunitního centra Říča-
ny, aktuality, pracovní tým a kontakty naleznete na na-
šich internetových stránkách: www.kcricany.cz.

Martin Machaň
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Lesní klub Pramínek získal certifikát kvality

V červenci 2019 Lesní klub Pramínek splnil 
Standardy kvality a stal certifikovaným les-
ním klubem. 
Cílem Standardů kvality Asociace lesních 
mateřských škol je zaručit dětem, jejich ro-
dičům, průvodcům lesních školek i orgánům státní správy 
kvalitu práce.
Procesem certifikace byla školka ověřena a získala záruku, 
že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. 

Jak navenek, tak ve vztahu k dě-
tem, zaměstnancům i rodičovské 
komunitě.
Máme radost, že se nám daří po-
kračovat na cestě za dobrou lesní 
školkou plnou spokojených dětí, 
rodičů, průvodců, a že vedeme 
celý náš téměř devítiletý projekt 
ke stabilitě a profesionalitě.  
Máme dětmi naplněné tři 
lesní třídy, 15členný tým 
průvodců a rozvíjíme dal-
ší aktivity, především v komunitním domě, které nám 
dávají smysl. Děkujeme i městu Říčany za jeho pod-
poru. Podívejte se na naše stránky, co je u nás nového:  
www.lesniklubpraminek.cz. Přejeme klidný podzim. Za 
tým Pramínku Bára Smetánková

Léto a naše prázdninové týdny v mateřské školce Landie 
jsou již za námi. Děti se alespoň na chvíli staly piráty, 
sportovci, kuchaři, ale také dinosaury. Zabubnovali jsme 
si všichni společně pod našimi stromy na bubny. Užili 
jsme si prázdninové cestování a podnikli jsme výlet na 
Farmu Blaník, do Čokoládovny v Šestajovicích, do Pod-
mořského světa v Holešovicích i do Dinoparku. Děti si do 
sytosti užily hry na našem dětském hřišti a v nejteplejších 
dnech se s nadšením osvěžovaly ve vodní mlze. 
 Čas běží dál a ve školce Landie se již těšíme na barevný 
podzim. Na začátku září jsme ve třídách Broučků, Beru-
šek, Motýlků a Včelek přivítali nové kamarády. Všechny 
děti se mohou těšit na skvělé vybavené hřiště, nově zrea-
lizovaný zážitkový chodníček, fotbalové dopoledne pod 
záštitou FK Říčany, návštěvu Dvorku u Městského muzea 
i divadelní představení. Děti v předškolní třídě Včelky se 
začínají pomalu připravovat na školu.
 Během října se v naší školce naplno rozjedou všechny dopoled-
ní i odpolední aktivity-výuka anglického jazyka s programem 

NOVý ŠKOLNí rOK Ve ŠKOLCe 
LANDIe ZAČíNá

Do našeho přátelského kolektivu MŠ LANDIE, hledáme milou  
a usměvavou kolegyni, která by se ráda věnovala práci s dětmi na pozici 

PečovaTelka/CHŮva 
dětí předškolního věku. 

Pokud máte zájem a chuť pracovat v mateřské školce v Říčanech, 
ozvěte se nám na telefonní číslo 603 347 646 nebo 602 228 747 

a domluvte si u nás informativní schůzku. 
Kontaktní osoba Lenka Babíčková manažer MŠ Landie.

Do mateřské školky laNDie hledáme kvalifikovanou kuchařku/kuchaře 
s nadšením pro vaření zdravé stravy pro naše děti. jedná se o plný  

úvazek ve skvěle zařízené kuchyni, milém prostředí a pohodovém kolektivu.

Do mateřské školky laNDie hledáme pracovitou a šikovnou 
paní na úklid školky a výpomoc v kuchyni. Pracovní doba dohodou.

jedná se o práci, kde je nejdůležitější kvalita odvedené práce,  
vzhledem k místu kde si hrají děti.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel.: 603 347 646

WATTSENGLISH, Jóga, Tanečky pro děti, Všeobecná spor-
tovní příprava pro nejmenší. Děti si užijí podzimní tvoření z ke-
ramiky i výlet do Dýňového světa. Na konci měsíce října děti 
s paní kuchařkou Katkou připraví pohoštění pro své rodiče. 
Pokud vás zaujal program MŠ Landie a stále hledáte pro 
vaše dítě přátelskou mateřskou školku, přijďte se mezi nás 
i s dětmi podívat. Máme poslední volná místa pro děti již 
od jednoho roku. Nabízíme zkrácenou nebo celodenní do-
cházku za dotované školné.
Stravování z Biopotravin, je připravováno v naší vlastní ku-
chyni, na kterou jsme velmi hrdí, skvělou paní kuchařkou.  
A dětem moc chutná.
Pro více informací ohledně školky naleznete na strán-
kách www.landie@landie.cz, nebo nás kontaktujte: tel. č 
603 347 646 (MŠ LANDIE), tel. č. 602 228 747 (Lenka 
Babíčková – manažerka školky).
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Je třeba znát dějiny vlastní země, abychom se z nich do-
kázali poučit a vystříhat se chyb, které dovedly čs. spo-
lečnost až do nesvobody a k tvrdé diktatuře. Stále platí – 
Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen si ji zopakovat!

Dynybilová 

Chystáme se na výměnný  
zájezd do Moskvy

Začátkem října 15 žáků devátých ročníků naší ško-
ly navštíví v rámci výměnného pobytu hlavní město 
Ruska. V dubnu letošního roku prožili ruští studenti 
u nás týden v českých rodinách a seznámili se s výu-
kou v naší škole. A nyní už se naši žáci nemohou do-
čkat výletu do Moskvy.
Budeme ubytovaní v rodinách ruských studentů, čeká 
nás prohlídka historických památek, současného mo-
derního centra Moskvy, návštěva divadla, Treťjakov-
ské galerie, televizní věže v Ostankinu, výstava kos-
monautiky. Těšíme se na ruskou kuchyni, posezení 
s přáteli, na poznávání života mladých lidí v jiné zemi.
Při výuce si v Moskvě vyzkoušíme, jaké je to být žákem 
ruské školy, proto nyní pilně procvičujeme ruštinu a an-
gličtinu, abychom si s ruskými dětmi mohli popovídat.
Ještě koupit malý dárek ruskému kamarádovi, zabalit 
kufr a můžeme vyrazit směr Moskva.

hodiny angličtiny  
s novou rodilou mluvčí 
Už dva roky máme ve škole pro hodiny angličtiny rodilou 
mluvčí, která s dětmi mluví anglicky a učí je, aby se nebály 
a neostýchaly při konverzaci v cizím jazyce. V letošním roce 
mezi nás přišla nová kolegyně z USA, jmenuje se Andrea a 
je ze Seattlu, ze státu Washington.
Její rodiče jsou z Latinské Ameriky, takže její rodný jazyk je 
španělština. S angličtinou se ale setkávala již od malička ve 
školce, škole a všude kolem sebe. Kromě těchto dvou jazyků 
mluví i francouzsky a arabsky a dokonce doufá, že i česky se 
naučí aspoň na konverzační úrovni. To jí tedy držíme palce. 
Doufáme, že nás Andrea seznámí nejen s životem v Ameri-
ce, kde žije, ale těšíme se, že se dozvíme i o kultuře a zvycích 
států Chile a Kostariky, odkud pocházejí rodiče a kam jezdí 
za babičkami a dědečky. 
Protože je Andrea plná života a energie, už teď nám přislí-
bila, že nám předvede tradiční latinsko-americké tance a 
naučí nás vařit typické venezuelské jídlo.

Pokračování školní dějepisné 
soutěže

V loňském školním roce probíhala v naší škole velká 
celoroční dějepisná soutěž o ceny – 100 let republiky 
(období 1918 – 1938).  Soutěže se zúčastnilo 46 žáků a 
nejlepší řešitelé byli slavnostně oceněni hodnotnými his-
torickými knihami na konci školního roku.
V letošním roce soutěž pokračuje 2. dílem – Období 
dvou totalit (1939 – 1989). Věříme, že i letos bude zá-
jem prostudovat detailněji toto tak těžké období našich 
dějin a dozvědět se něco nového o době sice nedávné, ale 
přesto dnešním žákům již velmi vzdálené.

 
 
  

jak vidíme na fotografii, andrea má ráda cestování a dobrodružství, 
spojené s poznáváním nových věcí, takže už teď se těšíme, že s námi 
stráví čas nejen při klasickém vyučování ve škole, ale i na výletech, 
exkurzích a dalších akcích naší školy.
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Vše začalo již v halové 
sezoně na skvělém mí-
tinku Hvězdy v Nehviz-
dech. Zde se nám dařilo 
nad míru a po sebrání 

celé řady umístění na stupních vítězů 
organizátoři přemýšlí, jestli pro ně 
nejsme příliš dobří. Nicméně my se 
již těšíme na další ročník. Na konci 
dubna se opět rozjel Štafetový pohár 
pro první stupeň. Zde jsme dokázali 
navázat na úspěchy z let předešlých a 
postupem do krajského kola jsme po-
tvrdili svoji pozici. Už se s námi musí 
počítat. Toto potvrdily rovněž dívky 
druhého stupně na Poháru rozhlasu, 
kde jak mladší, tak starší žákyně po 
celý závod silně útočily na „bednu“, 
která nakonec o kousek nevyšla. Po 
pár letech se některé dívky opět zú-
častnily OVOV sazka olympijského 
víceboje. Svoji vlaštovku jsme měli 
v krajském kole v Čáslavi. Zde jsme 
zaregistrovali první větší úspěch, kdy 
jsme měli třetí nejlepší dívku v kraji, 
která navíc do posledních metrů zá-
věrečné disciplíny výrazně útočila na 
postup do celorepublikového finále. 
Rovněž vícebojaři prvního stupně 

postoupili v atletickém trojboji do 
krajského kola. Úspěšný rok vyvrcho-
lil 12. června na čtvrtfinálovém kole 
Čokoládové tretry. Velká část našich 
běžců útočila na postup a tudíž i na 
stupně vítězů a téměř všichni obsa-
dili příčky kolem pátého a šestého 
místa. Sportovní vzestup školy však 
korunoval náš poslední běžec, který 

nevídaným způsobem ovládl trať na 
200 metrů a postoupil do semifinále 
Čokoládové tretry v Ostravě. Tam si 
v klidu poradil s konkurencí ze Slo-
venska či Polska a postoupil do kola 
finálového. To bylo součástí meziná-
rodního mítinku Zlatá tretra. Denis 
si se sovou na hrudi dosprintoval pro 
třetí místo na trati 200 metrů na mezi-
národním mítinku.
Naši nejlepší sportovci měli navíc po 
celý rok možnost potkávat celou řadu 
zajímavých lidí a významných spor-
tovců. Přímo ve škole nás navštívili ná-
rodní rekordman ve štafetě na 4x100 
metrů Dominik Záleský a několikaná-
sobná medailistka z ME a MS Denisa 
Rosolová. Na postupových kolech 
soutěží měly děti příležitost potkat 
bronzovou trojskokanku z OH Šárku 
Kašpárkovou, světového rekordmana 
a trojnásobného olympijského vítěze 
v hodu oštěpem Jana Železného či 
světovou rekordmanku v běhu na 800 
m Jarmilu Kratochvílovou. V Nehvi-
zdech jim předával ceny olympijský 
finalista ve vrhu koulí O’Dayne Ri-
chards z Jamajky.

David Beneš

Ohlédnutí za atletickým půlrokem na bezručce

V rámci prvního projektového 
školního dne se měli žáci seznámit 
nejen s pracovními činnostmi, ale i 
s ekologickou problematikou v pro-
středí „Říčanské hájenky“. Bohužel 
nám nepřálo počasí, celou noc pro-
pršelo, proto byl navržen náhradní 
program ve škole. 
První skupina- žáci přípravné a spe-
ciální třídy spolu s našimi „prvňá-
ky“, pracovali v říčanském muzeu 
na programu Truhlář Tonda. Šlo o 
přírodovědný workshop týkající se 
lesa, dřeva a hlavně polytechnické výchovy. Děti se seznámily s pracov-

ními nástroji truhláře a pracovaly. 
Řezaly pilkou, vrtaly vrtačkou a 
brousily brusným papírem. Výsled-
kem byl dřevěný knoflík, který si od-
nesly domů
Druhá skupina- žáci z prvního stup-
ně zase vyráběli svůj vlastní papír. 
A můžeme říci, že se to opravdu po-
vedlo.
Nejstarší naše žáky čekala příprava 
absolventských triček - jejich potisk 

a potisk tašek, připravených pro ná-
vštěvu z polského partnerského měs-
ta, která proběhla ve čtvrtek 12. září. 
Setkání organizoval odbor sociálních 
služeb a zdravotnictví našeho města. 
Celé setkání se neslo ve velmi přátel-
ském duchu.
A co nás ještě čeká v tomto prvním 
školním měsíci? Setkání s historic-
kým obdobím starých pověstí čes-
kých, soutěž Ekokosteláda a určitě 
mnoho dalších krásných zážitků.

První projektový den v ZŠ Nerudova
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

ADAPTAČNí KUrZ ŠeSTéHO rOČNíKU
Ve středu 4. září jsme se sešli na nádraží v Říčanech. Žáci 6. 
A a 6. C nám ujeli dřívějším vlakem, náš vlak se opozdil a tak 
jsme nestihli vlak do Kamenice u Humpolce. Zpozdili jsme 
se o dvě hodiny. Do tábora jsme museli ujít ještě kilometr 
pěšky. Většina měla věci ve velkém batohu, takže se nám to 
lépe neslo. Spali jsme ve stanech s podsadou, ve stanu jsem 
spala s kamarádkou. Jídelna byla venkovní a vařili skvěle. 
Okolí bylo moc hezké, nejprve jsme šli do lesa hrát sezna-
movací hry a pak jsme měli večeři. Ve čtvrtek jsme měli ranní 
rozcvičku, dopoledne i odpoledne jsme hráli hry. Večer jsme 
měli bojovku, byla super! Adaptační kurz jsem si moc užila a 
jsem ráda, že jsem mohla blíž poznat svoje spolužáky.

Eva Krejzová, 6. B

CAmbrIDGe ZKOUŠKy
Blahopřejeme všem žákům, kteří skládali Cambridge zkouš-
ky. Všichni byli úspěšní a někteří dokonce „with merit“. Jme-
novitě: Adam Urík, Kateřina Fikesová, Marie Chmelíková, 
Matěj Pačes, Viktor Sommer, Albert Menčl, Jakub Michov-
ský, Nela Vašíčková, Matěj Třeštík. Jedna žákyně bohužel 
onemocněla.

Zuzana Pokorná

NeNeCH TO býT
Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který je pod-
porován MŠMT. Jedná se o virtuální schránku důvěry. Pro 
žáky, kterým je ve škole nebo mimo ni ubližováno, nebo pro 
žáky, kteří o ubližování vědí, může být velice těžké se dospě-
lému svěřit osobně. Webovky a aplikace projektu Nenech to 
být slouží k tomu, aby žáci o rizikovém chování dali dospělým 
vědět, aniž by za námi museli osobně dojít. Více informací na-
leznete na webových stránkách projektu www.nntb.cz. Děti si 
mohou stáhnout aplikaci do telefonů. Můžete se také podívat 
na youtube kanál projektu: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCGfi7bQvn9goDy-ba9Sv9dg. Přímý odkaz na schrán-
ku důvěry naleznete i na našich webových stránkách.

 Za šk. poradenské pracoviště Vojtěch Vytiska

TeAmbUILDING NA LODI
V přípravném týdnu jsme se 
věnovali především přípravě 
na nový školní rok, ale na-
šli jsme si i čas na příjemné 
setkání mimo pracoviště na 
výletní lodi. Ráno nás auto-
bus odvezl k Čechovu mostu, 
odkud jsme vypluli směrem 
k Vyšehradu. Při kochání se 
pěknými výhledy, při kávě a 
zákuscích, jsme probrali zá-
ležitosti pedagogické i prázd-
ninové a nenásilně jsme se 
naladili na nový školní rok. 

Zuzana Pokorná
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Co je nového na gymnáziu
Milí přátelé, 
zahájili jsme nový školní rok a máme radost, že se mů-
žeme podělit o několik novinek. O prázdninách byla 
dokončena třetí etapa výměny podlah a výmalby. Třídy 
jsou vymalovány  speciálním voděodolným nátěrem, 
instalovaly se interaktivní projektory a bílé tabule, 
v kabinetech v půdních prostorách školy jsme navíc 
zrekonstruovali dřevěné podlahy. Podařilo se také vy-
lepšit vzhled školního poradenského pracoviště. Velkou 
radost máme z dokončení renovace učebny chemie, kde 
byl obnoven rozvod vody a plynu. V plánu máme ještě 
vybudování speciálního odsávání výparů a zakoupení 
nábytku pro laboratorní pomůcky. 
Jedním z nedokončených projektů zůstává nová sportovní 
hala a učebny biologie. Projektová dokumentace byla do-
končena včetně úspěšného stavebního řízení. Nyní očeká-
váme zahájení činnosti ze strany zřizovatele. Investice byla 
schválena již dříve.
Abychom naše studenty připravili na studium vysoké školy 
co nejlépe, zaměřujeme se více na odborné vedení ročníko-
vých prací a na odhalování plagiátorství. Posílili jsme ho-
dinovou dotaci seminářů a pro velký zájem studentů jsme 
otevřeli dva společenskovědní semináře a dva semináře ze 
zeměpisu. Do budoucna bude v ŠVP posílena matematika 
o dvě vyučovací hodiny.
Dne 15. listopadu proběhne na naší škole projektový den, 
kdy si připomeneme listopadové události před 30 lety. 
Zároveň začínáme chystat oslavy 70. výročí otevření naší 
školy. První žáci zasedli do lavic 1. září 1950.  

Ředitelka školy

Vzpomínky na listopad 1989  
na Gymnáziu Říčany

Ke třicátému výročí sametové revoluce připravuje Gymná-
zium, Říčany projektový den na pátek 15. 11. 2019.  Pro-
síme absolventy, kteří v době listopadových událostí roku 
1989 studovali na našem gymnáziu a případně byli členy 
stávkového výboru, zdali by byli ochotni v dopoledních ho-
dinách přijít do školy a podělit se se současnými studenty 
o svoje vzpomínky na revoluční dny - stávku v tělocvičně 
apod. Ozvěte se prosím D. Dandové na telefon 737505377 
nebo email dandova@gyri.cz .

Přátelská pomoc a nový nábytek
Rádi bychom vyjádřili velký dík firmě Eddie Stobart  
a bývalému studentovi gymnázia Jakubovi Dvořákovi za 
darovaný kancelářský nábytek, židle a stoly, kterými byly 
vybaveny biologicko-fyzikální laboratoř, místnost pro jed-
nání s rodiči i některé učitelské kabinety. Děkujeme panu 
Dvořákovi i za pomoc s dopravou a stěhováním nábytku. 
Je pro nás velmi potěšující, že bývalí studenti nezapomína-
jí na svou školu a nezištně se snaží pomoci. 

Oznámení

V tomto školním bychom rádi každý měsíc pozvali širší 
veřejnost na některé akce a odborné přednášky pořáda-
né naší školou. Upřesňující informace budou vždy zveřej-
něny na stránkách školy. (www.gyri.cz)
Již nyní se můžete těšit na přednášku pana profesora Ja-
roslava Petra „Geneticky vylepšené děti“, která se bude 
konat 17. 10. od 14 hodin v aule gymnázia. 
 J. Pitelková, D. Řeháková
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Školní rok v ZUŠ Říčany začal zcela netradičně

Poslední týden v srpnu se v Říčanech sešli muzikanti ze tří ev-
ropských zemí, aby zde  společně strávili týden plný hudby a 
zážitků v projektu HUDBA NEMÁ HRANICE. S návrhem na 
tento projekt přišla před třemi lety italská asociace MaBerliner 
s prezidentkou Rose Lorenou Polimeni. První schůzka všech 
zúčastněných stran proběhla před třemi lety v německém měs-
tě Zittau. Vedle italské asociace MaBerliner se zapojila hudeb-
ní škola  Kreismusikschule Dreiländereck z německého města 
Löbau s ředitelem Svenem Rösselem a českou stranu zastupo-
vala ZUŠ Říčany. Před dvěma lety se všichni hudebníci společ-
ně sešli v italské Pistoi, po dvou letech se projekt přestěhoval do 
České republiky, do Říčan a v následujícím období plánujeme 
stejný projekt na německé straně.

Pro naše hosty jsme při-
pravili bohatý kulturní pro-
gram, proložený zkouškami 
orchestru, občerstvením 
z domácích kuchyní našich 
skvělých maminek a dvě-
ma koncerty. První koncert 
v Olivovně Jazz Jam nám 
moc nevyšel. Zmokli jsme. 
Ale druhý koncert na ná-
městí vyšel báječně. Orches-
tr složený z téměř devadesáti 
hudebníků sklidil obrovský 

potlesk a zahráli jsme posluchačům vše. I to, co jsme nezahráli 
ve čtvrtek.
Za ZUŠ Říčany jsem chtěla poděkovat všem, kteří nám v po-
řádání této náročné akce pomohli. V prvé řadě našim rodičům, 
kteří ubytovávali, vařili, starali se. Děkujeme moc. Bez vaší po-
moci bychom to nezvládli!
Další poděkování patří našim partnerům – dětské léčebně 
v Olivovně a panu řediteli Miroslavu Vackovi, farnosti v Říča-

nech a panu faráři Konstantinu Petrovi Mikolajkovi, panu Da-
vidovi Frydrychovi a jeho pekařství, Martinovi Skrčenému a 
Mirkovi Vedralovi z restaurace u Labutě, autobusové dopravě 
pana Jiřího Hromady, Ateliéru 13 a Zdeňkovi Vávrovi za pro-
pagaci, panu Jakubu Sirovátkovi za pomoc a tlumočení, Mar-
kétce Sinkulové a Stáňovi Povýšilovi za organizační pomoc a 
průvodcování, zaměstnancům městského úřadu a městské 
policie a všem kolegům ze ZUŠ, kteří pracovali nad rámec 
svých povinností. Zvláštní poděkování patří Haně Javorské a 
Andree Martínkové za organizační zajištění celé akce. A hlav-
ně dětem, které ještě v době prázdnin se na akci podílely, hrály, 
pomáhaly. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla.
A na závěr děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany a Ko-
ordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tan-
dem, za podpory MŚMT, za finanční zajištění celé akce.
Král je mrtev. Ať žije král… Už nyní plánujeme další akce.
Víc o celé akci vypoví fotografie. 
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Další pozvánka:
Vážení a milí příznivci hudby a zvláště klavírního 
umění. ZUŠ Říčany, ve spolupráci s městem Říčany 
a firmou Drnek Piana, si vás dovoluje pozvat na slav-
nostní koncert, na kterém vám představíme klavír 
STEINWAY&SONS v jeho plné kráse. Jako hosty jsme 
si pozvali vynikající české klavíristy Marka Kozáka, 
Michala Rezka a Jana Simona, kteří se stanou pat-
rony tohoto skvělého nástroje. Velmi si vážíme účasti 
našeho dalšího hosta, kterým bude pan farář P. Kon-
stantin Petr Mikolajek, O. Praem.
Vedle těchto vynikajících sólistů na koncertě vystoupí také 
pedagogové a žáci ZUŠ.
Koncert patří do série akcí k 65. výročí založení ZUŠ Říčany.
Zveme vás tedy do krásného prostoru koncertního sálu na Sta-
ré radnici 23. října 2019 v 18.30 hodin. Celá akce je finančně 
podpořena městem Říčany. Děkujeme.
Přijďte, těšíme se na vás. Iveta Sinkulová
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Nová podobenka židovského lékaře
V minulém čísle městského věstníku jsme vás 
čtenáře vyzvali, abyste zapátrali v rodinných 
archivech po fotografii Viktora Krause – ří-
čanského lékaře, který zahynul během holo-
caustu. Na výzvu u článku Stanislava Chloup-
ka První lékaři v Říčanech zareagovali paní 
Jarka Tůmová a pan Josef Kubec. Muzeum 
Říčany má ve svém fotoarchivu snímek, který 
se nachází i v archivu zdejší sokolské jednoty. 
Pan Kubec nás ale upozornil na fotografii z 
tabla správní rady SK Říčany. Pan doktor Kr-

aus byl na tablo spolu s ostatními členy výboru 
vyfotografován v roce 1939. Připomeňme, že 
v té době se v Říčanech hrál velmi dobrý fotbal. 
V Kapitolách z dějin Říčan se píše: „V paměti 
zůstává přátelský zápas v srpnu 1939, v němž 
před patnácti sty diváky porazilo mužstvo SK 
Slavii Praha – a to 3:1.“ Viktor Kraus působil 
u fotbalistů jako zdravotník. Děkujeme za do-
plnění dalšího dílku do mozaiky říčanské me-
ziválečné historie.  
 Renata SkalošováFO
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Vzpomínka
Při pohledu na fotografii nového 
říčanského sálu ve Staré radni-
ci si vzpomínám na vyprávění 
mé babičky Marie Bartákové  - 
Kašpárkové, kterou zde předsta-
vil měsíc před jejich svatbou můj 
dědeček Bohumil Barták říčan-
ské společnosti.
Psal se leden 1897. Babička vy-
právěla nejen o vřelém přijetí, ale 
i o překrásně zdobeném stropu 
tanečního sálu, který se nachá-
zel v 1. poschodí nad hostincem, 
tehdy zde protančila celou noc.
V té době můj dědeček vlastnil 
v domě u Terebů proti Staré 
radnici, nyní obchodní dům 
Mestek, dva obchody, drogerii 
a koloniál, propojené dveřmi.
Moje babička od své svatby 
v únoru 1897 až do své smrti 
v únoru 1965 v Říčanech žila a 
vzpomínala na všechny původ-
ní obyvatele a život v Říčanech.
 Marta Veselá

viktor Kraus na 
fotografii z roku 1939 
(tablo správní rady SK 
Říčany)

ze života škol(ek) / Mezi námi
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Mezi námi

l Všichni úspěšní žadatelé 3. výzvy Pro-
gramu rozvoje venkova stihly v řádném 
termínu předložit na MAS a následně přes 
Portál farmáře výsledky výběrových říze-

ní na předmět dotace. Držíme palce, aby vše bylo v pořádku 
a nedošlo k žádnému krácení dotace a projekty prošly úspěšně 
kontrolou ze strany SZIF. 
l V minulém Kurýru jsme vás informovali, že naše žádost 
o přezkum vyměřené sankce 20 % alokace z PRV, která činí 
více jak 2 mil. Kč, byla zamítnuta. Odvolali jsme se na zastřešu-
jící organizaci Národní síť místních akčních skupin České re-
publiky a vypadá to, že MAS Říčansko bude jedna ze tří MA-
Sek, které NS MAS ČR podpoří a bude za nás na Ministerstvu 
zemědělství vyjednávat. 
l Evaluační zpráva k 31. 12. 2018 byla po zhruba třech mě-
sících ze strany Ministerstva schválena a můžeme vyhlásit 
poslední dvě výzvy z IROP zaměřené na územní plánování 
obcí a podporu v oblasti sociálního podnikání. Nezbylo zde 
již moc peněz, ale věříme, že dotační peníze najdou v regionu 
žadatele. Jakmile budou obě výzvy z IROP schváleny, zveřejní-
me je na stránkách MAS. Příjem projektů bude jen do 31. 12. 
2019, Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá upravit pravidla 
pro vyhlašování a termín prodloužit. V souvislosti s projekty na 
územní plánování, územní studie a regulační plány jsme obe-
slaly obce v území jednoduchým dotazníkem, pro představu, 
kolik projektů se do výzvy přihlásí. Je možné, že se uvolní 8 mil. 
Kč z jiné výzvy a tyto finance použijeme na podporu projektů 
pro územní rozvoj.
l V polovině září proběhla na MAS kontrola ze strany centra 
pro regionální rozvoj. Předmětem kontroly byla dotace na způ-
sobilé výdaje MAS Říčansko za období 1. 1. 2015 až 31. 5. 2019.
l V říjnu proběhne nové kolo pro zájemce o značku Zápra-
ží originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat 

a prodlužovat výrobcům a řemeslníkům z regionu Říčanska 
a Dolnobřežanska. 
l Už jste se podívali na náš vytvořený Katalog sociálních slu-
žeb? www.SOCIALNI.RICANSKO.EU. Podporujeme 
komunitní způsob řešení založený na spolupráci odborníků 
i široké veřejnosti.
l V polovině října plánujeme setkání starostů pod pra-
covním názvem „Snídaně starostů“ území Říčanska v kapli 
Olivovy léčebny. Půjde o šestnácté setkání zástupců obcí, které 
MAS pravidelně organizuje. 
l Děkujeme všem, kteří se zapojili a poslali nám fotky do ka-
lendáře Říčanska na rok 2020. Téma „Mazlíčci Říčanska“ 
zaujalo, fotek se sešlo neuvěřitelné množství. Budeme se sna-
žit, aby každý mazlíček našel v kalendáři své místo.
l Říčanské slavnosti s vůní jablek proběhly první zářijovou 
neděli a opravdu se vydařily. Počasí přálo a návštěvnost byla 
veliká. Ředitelka MAS Pavlína Šantorová Filková se zúčastnila 
na podiu jablečného kvízu a odpoledne i výběru nejchutněj-
šího jablečného moučníku z přinesených dobrot. Na stánku 
MAS děti malovaly především jablíčka a vykrajovaly k nim růz-
né motivy. Odměnou byla drobná sladkost nebo pohled Říčan-
ska a naučných stezek. Děkujeme všem, kdo se u nás zastavili 
a zajímali se o naši práci a co je v MASce nového. Poděkování 
patří také Městu Říčany za partnerství a podporu.
  Pavlína Šantorová Filková

Letošní již osmnáctý farní tábor jsme strávili v Čechti-
cích nedaleko Pelhřimova. Na farní zahradě nás přivítaly 
naše oblíbené chatičky. Společně jsme se vydali na Di-
voký západ, kde jsme hledali vhodné místo na vybudo-
vání naší osady – městečka Jamestown. Celý tábor nás 
provázel kovboj James, kovbojka Anna, indiánka Klára 
a další. Vzhledem ke kruté první zimě jsme museli hle-
dat suroviny na jídlo. Pomohly nám tři hodné indiánky, 
které nám ho přinesly. Při celodenním putování na Malý 

a poté na Velký Blaník jsme měli správně poznat stopy 
zvířat. Možnost krásného koupání byla v rybníce Valcha 
nedaleko Čechtic. Hra Železnice nám ukázala různé stá-
ty Ameriky. Také jsme si zahráli na indiány a museli jsme 
se pořádně schovat a vyhlížet dostavník. Velký padouch 
Jesse James se nám snažil uniknout, ale dopadli jsme 
ho. Večer jsme měli country bál: tančili jsme, měli jsme 
i bar, kde byly například džusy různých příchutí. Různé 
hry jsme také hráli v nedalekém lesíku – např. stopovač-
ku, kdy jsme museli mapovat naše území, po cestě jsme 
plnili různé úkoly. Naši říčanští kněží – otec Konstantin 
a otec Matěj – s námi také strávili na táboře nějaký čas. 
Nedělní mše svaté jsme prožili v krásném kostele sv. 
Jakuba v Čechticích. Večery jsme trávili buď při hrách, 
nebo jsme se společně sešli u táboráku, zahráli jsme na 
kytaru a zazpívali si. Když nastal poslední večer tábora, 
mohli jsme být u táboráku déle, zpívalo se a povídalo. 
Ráno jsme se probudili do krásného dne a začínalo lou-
čení. Za rok na shledanou!

Anna Zavadilová

Střípky z mASky

Farní tábor Římskokatolické farnosti na Divokém západě
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Podzim zaklepal na dveře, ráno začínají 
první mrazíky, počasí je sychravé a 
nevlídné, večer se začíná dříve stmívat. 

Jak utéct podzimním chmurám? Je to jednoduché - vydejte 
se zpátky za létem do Aquapalace Praha. Teplo a světlo tady 
najdete po celý den a koupáním ve vlnách či vodních proudech 
si připomenete báječnou letní dovolenou, která už nebude 
připadat tak vzdálená. A děti mají opět prázdniny, tak proč je 
nestrávit právě zde, soutěžením a dováděním. Dobijte se energií 
a dobrou náladou v Aquapalace Praha.

Tajuplný podzim 
- jednotlivé víkendy ve vodním světě 

■ 5. 10. - 6. 10. - Velká Čestlická 
Zábavná soutěž pro dvojice o ceny od partnerů 
■ 12. - 13. 10. - Za tajemstvím pirátské lodi 
v Aquapalace Praha 
Celodenní zábavný program s objevením pokladu 
ukrytého v Pirátské lodi 
Pirátské tance 
Bungee swimming a další 
■ 19. - 20. 10. - Magický víkend 
Víkend plný čar a kouzel 
Kouzelnické vystoupení 
Kouzelnická školička 
Barevné tance 

Magická kreativní dílna 
Putování za kouzelným kloboukem 

Tajuplné podzimní prázdniny 
■ 26. 10. - 3. 11.
Dýňové hry - míče s designem dýně 
Dlabání a zdobení dýní 
Škola kouzel 
Slavnostní rozsvěcení dýní 
Pavoučí závody (vodní dráha) 
Strašidelný rej 
Malování na obličej/tetování - speciální edice 

SPa 
■ Podzimní koupelové rituály 
Objevte účinek blahodárných aromaterapeutických kou-
pelí a vychutnejte si uvolňující masáž vonnými oleji v je-
dinečném rituálu pro krásu, zdraví a pocit pohody. Ideální 
relaxace pro nevlídné podzimní dny. 
■ 1.- 31. 10. 
Rituál Omlazení 
Rituál Antistress 
Rituál Detox  

Fitness -

■ nové skupinové lekce.

 Více informací na www.aquapalace.cz

Říjen v Aquapalacein
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TAJUPLNÝ 
PODZIM 

VZDUCH 33°C
VODA 30°C

aquapalace.cz
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Dva cestující a velkoletadlo
Málokdo si pamatuje, že 8. října 1969 
byly po politickém a společenském 
uvolnění v šedesátých letech opět 
uzavřeny hranice Československa a 
nedalo se vycestovat. Je to právě 50 
let. S touto skutečností je spojen můj 
zážitek.
Pracoval jsem ve výzkumném ústavu 
a v roce 1968 se na nás obrátila jedna 
švýcarská firma se zadáním výzkumné 
práce na intenzifikaci sušení natíra-
ných papírů. Byla podepsána smlou-
va s tím, že práce budou provedeny 
do srpna 1969. Práce byly ukončeny 
v termínu a předání výsledků a pří-
slušné konzultace měly proběhnout 
počátkem října ve Švýcarsku. Odlet 
do Curychu byl dohodnut na 8. říj-
na. V podniku jsme obdrželi služební 
pasy a letenky a cesta byla připravena. 
Koncem září však vláda rozhodla, že 
se k 8. říjnu uzavírají hranice. Výjim-
ku měly cesty na služební pasy. Dne  
8. října jsme se tedy s kolegou vydali 
na letiště v Ruzyni a očekávali, co se 
bude dít. Předpokládalo se totiž, že 
letecké společnosti budou rušit linky. 

Po příchodu na letiště jsme zjistili, že 
náš let se uskuteční a na stojánce je 
letadlo Swissairu typu Caravella. Byli 
jsme vyzváni k odbavení a k nastou-
pení do letadla. K našemu překvapení 
jsme do autobusu, který nás vezl k le-
tadlu, nastupovali sami dva. Letušky 
nás v letadle usadily na místa uvedená 
v letenkách. Očekávali jsme, že se od-
někud objeví další cestující. Marně.
Na letuškách byly znát rozpaky. Zřej-
mě si říkaly, co jsme zač, že máme 
možnost letět. Letadlo se dalo do po-
hybu a letušky nám přinesly obvyklé 
předletové cucavé bonbony. To byla 
příležitost, abychom dali řeč. Jedna z 
nich uměla česky, a tak jsme jí vysvět-
lili, za jakým účelem letíme do Švýcar-
ska. Viditelně se jí i jejím kolegyním 
ulevilo, že nevezou nějaké agenty. Po 
vzlétnutí letadla přišly všechny letuš-
ky k nám (neměly co na práci), přines-
ly občerstvení všeho druhu (letadlo 
má běžně okolo stovky pasažérů), a 
tak jsme v příjemné společnosti dole-
těli do Curychu. Co následovalo, bylo 
velmi zábavné. Na letišti vystupovali 

lidé z několika letadel, byla tam spous-
ta obsluhujícího personálu a mnoho z 
nich koukalo, že z velkoletadla vystu-
pují dva lidé. V autobuse jsme opět 
byli sami dva. Pak jsme odcestovali do 
Freiburgu, kde jsme předali výsledky 
naší práce a po týdnu se vrátili domů 
linkou ČSA z Dakaru letadlem TU 
104.
Mezitím dobří „kamarádi“ na tenise 
manželce říkali: „Ten už se ti nevrátí, 
to by byl úplně blbej.“ Vrátili jsme se. 
Švýcaři nám práci zaplatili, ale pak 
byly kontakty přerušeny. To, u jakého 
zařízení byly výsledky naší práce reali-
zovány, jsme se už nedozvěděli.  

František Křížek
Článek vznikl ve spolupráci  

s Muzeem Říčany.

P. S. 1 K napsání této eseje mne inspirova-
li můj vnuk Martin a jeho žena Klárka.

P. S. 2  Zlatá šedesátá léta se obvykle 
spojují s filmem, respektive s kulturou. 
Méně se ví, že na uplatnění ve světě byla 
připravena i věda a průmysl.
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Tuto otázku občas slýchávám a trochu mě to mrzí. La-
dův kraj toho dělá hodně.  Je svazkem obcí, které si jej 
samy založily. Jeho členy jste tedy i vy, občané Říčan. 
Svazek existuje už devatenáct let, a přesto mnozí nevě-
dí, co představuje. Připravila jsem stručné „opáčko“ o 
tom, jak se 22 obcí rozhodlo spojit a navzájem si pomá-
hat (následovaly je ještě další dvě).
Další členské obce: Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, 
Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošo-
vice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Senohra-
by, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké 
Popovice, Všestary, Zvánovice.

Co je ladův kraj?
Už v roce 1942 Josef Lada v knize Kronika mého života napsal: 
„Ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý 
můj život mým rájem, mou inspirací.“ Lada byl malíř a spiso-
vatel s nezaměnitelným stylem, silně spjatý s místní krajinou, 
tudíž byl svazek obcí zcela přirozeně pojmenován po něm. 
Ladův kraj je svazek 24 větších či menších vesnic a městeček 
malebného regionu ležících mezi Prahou a řekou Sázavou 
(mikroregion).

Co dělá ladův kraj? 
l Je správcem některých stezek, jejich značení a zastávek 
(naučné, místní, cyklo i běžkařské), pomáhá budování no-
vých, inovuje starší, a to včetně laviček a tabulí. 

l Pomáhá rozvíjet meziobecní spolupráci a projekty (kon-
zultace, administrativní vedení, pomoc a koordinace dotač-
ních projektů).
l Zajišťuje obcím odborné poradenství, organizuje setká-
ní zastupitelů s výměnou zkušeností, semináře k aktuálním 
tématům v obcích, apod.
l Rozvíjí a podporuje společenské a sportovní dění v ob-
cích, vede na webu a fb pravidelně aktualizovaný kalendář 
akcí, pořádá či spolupořádá akce, organizačně a propagačně 
pomáhá organizátorům akcí.
l Spravuje, udržuje a zajišťuje půjčovnu vybavení pro 
obecní i jiné spolkové neziskové a lokální akce (stany, lavice, 
stoly, ozvučení, apod.).   
Sledujte náš kalendář akcí na webu či na facebooku, ať 
vám nic neuteče. Čtěte na webu náš Ladovník, sledujte nás 
v obecních tiskovinách či na akcích, kde na sobě míváme 
„ladovské tričko“. Jsme tu pro vás a rádi! 
www.laduv-kraj.cz, facebook.com/LADUVKRAJ

ladův kraj v televizi! 
V létě se v našem kraji natáčely Cyklotoulky a v září už byly i od-
vysílány na České televizi. Nicméně zajímavosti z obcí s tipy na 
výlety si můžete přehrát kdykoliv z našich webových stránek 
nebo z odkazu zde: http://www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/
stredocesky-kraj/mikroregion-laduv-kraj  

Tip pro běžce – dospělé i děti! 
Další závod Poháru Ladova kraje
Druhý běh letošního ročníku PLK se koná 19. října od 9:00 
v Sokolovně Říčany Radošovice. Více na www.ricany.cz/org/
bezeckyklub/. Jste srdečně zváni! 

Autor: Hanka Bolcková, specialista, Ladův kraj, 
Dobrovolný svazek obcí

výzva pro drobné a střední podnikatele
V rámci podpory lokální ekonomiky vzniká databáze  

drobných a středních podnikatelů z mikroregionu Ladův 
kraj. Jedná se o databázi řemeslníků, živnostníků,  

provozoven obchodů, zboží a služeb, atd.

databáze bude sloužit obcím, které chtějí podporovat 
místní i meziobecní podnikaní v rámci mikroregionu.

Pokud se vás to týká a podnikáte či pracujete ve firmě 
v mikroregionu Ladův kraj, nebo víte o někom z těchto 

obcí http://www.laduv-kraj.cz/laduv-kraj/obce-ladova-kra-
je, napište nám prosím na e-mail

akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz. Velmi děkujeme!

dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
www.laduv-kraj@laduv-kraj.cz

Co vlastně dělá ten Ladův kraj? A co to vlastně je?
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j. Kolorosová, bývalá 
tajemnice lK a P. Sklenář, 
starosta Hrusic na akci 
Pohádkové hrusice 2019

mIkRoRegIon

lADŮV kRAJ
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Od data 1.7.2019 vstoupila v platnost změna, která 
zasáhla všechny zaměstnance i zaměstnavatele, a kte-
rá je v médiích obecně označována jako konec karenč-
ní doby. O co se jedná v praxi? Zjednodušeně řečeno: 
posledních 10 let platilo pravidlo, podle kterého za-
městnanec v případě pracovní neschopnosti  za první 
tři dny nemoci nedostával žádnou náhradu. Já sama si 
velmi dobře pamatuji diskuse, které zavedení karenč-
ní doby předcházely. Nosným tématem předklada-
telů zákona tehdy bylo tvrzení, že zavedení karenční 
doby odstraní nešvar, kdy se zaměstnanci tzv. „hodili 
marod“  na jeden až tři dny, aby si tak vyřešili často 
i záležitosti, které s jejich zdravotním stavem vůbec 
nesouvisely. A zaměstnavatel to pochopitelně platil, 
ale co více: ještě musel řešit zástup za takto nepřítom-
ného zaměstnance. Naopak odpůrci karenční doby 
argumentovali tím, že se zaměstnanci budou pod vidi-
nou snížení příjmu bránit nástupu na nemocenskou, 
budou ignorovat své zdravotní problémy a tím celkově 
zhoršovat svůj zdravotní stav a v konečném důsledku 
i pracovní výkon. Není mou ambicí hodnotit, která 
strana má větší či menší pravdu. Faktem ale je, že od 
1.7.2019 karenční doba neplatí, takže náhradu mzdy 
nebo platu za celých prvních 14 dní nemoci vyplácí 

svým zaměstnancům zaměstnavatel, a od 15. dne tuto 
povinnost přebírá stát, respektive příslušná SSZ. Pro 
nás, mzdové účetní, tato změna znamená hlavně up-
gradovat mzdový software, aby výpočet náhrady pro 
zaměstnance byl určitě správný. Protože pracovní 
neschopnost sama o sobě je pro zaměstnavatele ná-
ročná i z pohledu organizace a administrativy, mnozí 
zaměstnavatelé v souvislosti s touto změnou začali 
posilovat (nebo i nově zavádět) institut  tzv. sick days 
– tedy možnosti, aby zaměstnanec v rámci roku mohl 
čerpat předem určený počet dní, které budou evidová-
ny jako dny odpracované (bude za ně vyplácena mzda 
nebo plat v plné výši) ale zaměstnanec si tomto čase 
vyřídí své soukromé záležitosti - například i krátko-
dobou zdravotní indispozici. V souvislosti s téma-
tikou mezd na tomto místě ještě upozorním na další 
významnou změnu, kterou je zavedení elektronických 
neschopenek od 1.1.2020. Určitě se tomuto téma-
tu budu věnovat v některém ze svých dalších článků. 
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat RA-
DIUS Říčany s.r.o., kde se vám rádi budeme věnovat.  

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,
vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

TémA NA ŘíJeN: ZmĚNA V PrOPLáCeNí NáHrADy  mZDy ČI 
PLATU ZA PrVNí TŘI DNy PrACOVNí NeSCHOPNOSTI  

rADIUS ŘíČANy Se ODSTĚHOVAL DO VLASTNíCH PrOSTOr 
Vážení čtenáři Kurýru, dovolím 
si na tomto místě vás informo-
vat o jedné hodně zásadní změ-
ně, a tou je přestěhování účetní 
a daňově poradenské kanceláře 
radIUS Říčany s.r.o. do vlastních 
prostor. ano, je tomu tak – od led-
na 2016 radIUS dobře fungoval 
v pronajatých prostorách v OC 
Lihovar, které určitě vyhovova-
ly z pohledu komfortu a slušné 
úrovně pracovního prostředí jak 
pro naše zaměstnance, tak i pro 
naše klienty. Kdo podniká v pro-
najatých prostorách, určitě mi 
dá za pravdu, že nájemní vztah 
s sebou nese nejen závazek pla-
tit pravidelně určitou dohodnu-
tou částku, ale vedle peněz zde 
funguje ještě další rovina, a tou 
je komunikace či nekomunikace  

s majitelem nemovitosti, ome-
zení plynoucí z prostého faktu, 
že pronajatý objekt nevlastníte. 
Každý váš záměr či plán musíte 
podřídit tomu „co na to řekne 
majitel, zda s tím bude souhla-
sit“. a když se naskytne možnost 
přesunout se do vlastního, jen 
málokdo by jí odolal.  a to potkalo 
i radIUS – v únoru 2019 firma 
zakoupila nemovitost, která nám 
dobře zapadla do konceptu silné 
a zdravé firmy, kterou radIUS 
určitě je a do budoucna i bude – 
pevně tomu věřím a udělám vše 
pro to, by to tak bylo. Upřímně 
musím přiznat, že jediný negativ-
ní moment na našem přestěho-
vání jsem spatřovala v možných 
reakcích našich klientů, kteří 
prostě byli na Lihovar zvyklí. ale 

byla jsem překvapena – při pro-
jednání stěhování jsem nezazna-
menala ani u jediného klienta 
negativní reakci. Naopak! Všichni 
shodně konstatovali, že stěhová-
ní do vlastního chápou a nemají 
s ním problém. Chtěla bych tou-
to cestou všem našim klientům 
opravdu ze srdce poděkovat  za 
tuto  jejich  reakci  a  podporu. 
Moc si toho vážím a beru to jako 
motivaci do naší práce, která 
má opravdu smysl. Vám čtená-
řům mohu slíbit, že i  nadále  se 
budete  s  mými  články  v  kurý-
ru  setkávat,  i  nadále  platí,  že 
se  vám  rádi  budeme  věnovat  
i  v  nových  prostorách  na  adre-
se Smaragdová 656, kamenice 
Struhařov. S úctou  
 Vaše Věra Tauberová   

51 texty.kuryr@ricany.cz
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Moderátor Leoš Mareš se nikdy nepovažoval za zpěvá-
ka, přesto v minulých letech několikrát zcela vyprodal 
Forum Karlín i 02 arénu. Jeho fanoušci totiž vědí, že 
určitě zažijí nevídanou komplexní show. K té v 02 aré-
ně přispělo i UFO zkonstruované a odzkoušené v Říča-
nech.
Výrobu má na svědomí tým kolem Romana Pospíšila, 
z jehož hlavy pochází nápad sestrojit osmimetrové 
dálkově ovládané UFO. Roman se nechal inspirovat 
oblíbeným francouzským filmem Četník a mimozemš-
ťané s Louis de Funésem v hlavní roli. Svůj nápad 
představil designéru Martinu Hruškovi, který je velmi 
vyhledávaným mezi předními českými kapelami a in-
terprety a kromě Leoše Mareše vytvořil scénu napří-
klad pro comebackový koncert skupiny Lucie a mnoho 
dalších. Martinovi se nápad s létajícím talířem velmi 
zalíbil, aby však dojem diváků byl co nejlepší, objed-
nal UFO rovnou osmimetrové.
„Požadovaná velikost nás nejprve zaskočila, ale po 
krátké době se rozvinula diskuze s dalšími odborníky 
nad realizací. Martin Hruška byl přesvědčen, že lé-
tající objekt této velikosti posune show Leoše Mareše 
technicky mnohem dál a na vyšší úroveň,“ vysvětlil za 
autorský tým Roman Pospíšil.
Celkové sestavení a zalétání UFO trvalo tři týdny. Nej-
prve vznikl prototypový rám pro vyzkoušení a vyladě-
ní elektroniky. Ten absolvoval více než 100 zkušebních 
startů. Když vše stoprocentně fungovalo, elektronika 
byla sundána a instalována na velký model. Vše bylo 

samozřejmě konstruktéry náležitě odzkoušeno znovu, 
tentokrát přímo v dějišti koncertů, v 02 aréně. 
Velký model vážil 17 kilogramů, za použití náplně s heli-
em pak 2,8 kilogramu. Podle Romana Pospíšila byly leto-
vé vlastnosti během více než dvouminutového letu velmi 
příjemné a byla radost jej řídit.  Karolína Skrčená

O2 arénou létalo UFO vyrobené v Říčanech!

52



Mezi námi

„A chleba máš?“

„Ne, koupim ho na Cestě...“

53 texty.kuryr@ricany.cz
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Názory
Jednosměrná Olivova 
Rád bych se vrátil k diskusi o dopra-
vě v Říčanech. Město řeší výstavbu 
nové školy na Komenského náměstí. 
Víme, že se zvažuje vybudování no-
vého parkoviště  K+R (krátkodobé 
„kiss and ride“) přímo v Olivově ulici 
na křižovatce s Melantrichovou.  Zde 
by rodiče měli vykládat a nakládat 
děti na cestě do školy, do tělocvičny, 
na kroužky, zkrátka by zde měl vznik-
nout neuvěřitelný frmol, ačkoli již 
dnes je velmi obtížně ulici jen přejít.
Domnívám se, že tento záměr je ne-
reálný, protože jen výrazně přispěje 
k dalšímu dopravnímu zatížení této ob-
lasti města, kdy desítky aut nejdříve na 

šraňkách zablokují Olivovu z obou stran 
a následně budou mířit do Rýdlovy a 
Jiráskovy.  Takhle provoz v ranních a od-
poledních hodinách může již definitivně 
zkolabovat. A přiznejme si, že i když au-
tobusy v Říčanech hodně pomohly, tohle 
bude velký problém. Není reálné, aby do 
školy všichni jezdili na koloběžkách či 
kolech.
Jsem rád za novou školu na Komenské-
ho náměstí, ale otázku dopravní obsluž-
nosti vnímám jako zásadní problém. 
Nechci se pouštět do diskuse, zda zde 
má škola stát, to již nejde  změnit.
Rád bych navrhl konstruktivní řešení.
Ponechejme Olivovu ulici od náměstí 
až ke křižovatce s Jasmínovou ulicí 
jednosměrnou nahoru. Auta budou 

při příjezdu do centra města od Olivov-
ny dolů projíždět ulicí 5. května. Ulice 
5. května byla projektována jako pá-
teřní komunikace, která je nejen širší, 
ale nemá šraňky a přejíždí železnici po 
mostě. Také je zde ve srovnání s Olivo-
vou ulicí řidší zástavba a napojuje se na 
Rýdlovu, která má již výrazně větší kapa-
citu.  Parkoviště K+R potom mohou být 
v Olivově i v Rýdlově ulici.
Jsem si vědom, že jak v oblasti Oli-
vovy ulice, tak v oblasti Komenského 
náměstí (kde je již ulice U mostu také 
jednosměrná) vznikly úspěšné petice 
ohledně dopravy.  Budu vděčný za 
otevření větší diskuse a skutečné do-
tažení projektu před výstavbou školy. 

Petr Hlubuček

Šel jem se podívat na chvíli na 
Starák v tomto roce. Opět jsem se 
utvrdil v přesvědčení, že ten, kdo 
svým vlivem tento (bez nadsázky) 
cirkus prosazuje doprostřed lesa, 
zasluhuje opovržení. Platí to i pro 
zastupitele, kteří pro to hlasují v 
MZ a úředníky odboru životního 

prostředí, kteří tomu nezamezí, 
nemluvě o tom, kdo k tomu pro-
půjčuje pozemek. To současné ve-
dení naší radnice, které já osobně 
označuji za mafii, je v některých 
směrech pro naše město opět bez 
nadsázky škodlivé a líbivá populis-
tická slova pana Kořena, v čemž je 

bezkonkurenční mistr, na tom nic 
nezmění. Ta slova jsou prostě příliš 
často v příkrém rozporu se skutky. 
Předpokládám, že ve své reakci k 
tomuto příspěvku mě pan starosta 
po svém zvyku znectí a vysvětlí, jak 
je všechno v pořádku.

Václav Macinauer

reALITNí POrADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo pro-
nájmu nemovitosti? Po-
šlete mi svůj dotaz k pro-
blému, který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu 
s garážovým stáním musí garážové stání nabídnout ostat-
ním lidem v domě?  Rudolf Š.

ODPOVĚď: Pokud se garážové stání definováno jako po-
díl na společných prostorách v domě, tak ano. Od 1. 1. 2018 
platí zákonná povinnost při jeho prodeji nejdříve nabídnout 
tento podíl ostatním spoluvlastníkům za stejných podmí-
nek, jako se bude podíl následně prodávat. Tato nabídka 
musí být učiněna písemně a spoluvlastníci mají lhůtu 3 mě-
síce, aby se k nabídce vyjádřili. V praxi to bude znamenat, 
že po uzavření kupní smlouvy pošlete poštou nabídku na 

uplatnění předkupního práva ostatním spolumajitelům dle 
adresy uvedené v Katastru nemovitostí. Do obálky přidáte 
kopii kupní smlouvy, ve které můžete “začernit” osobní 
údaje kupujícího. Konkrétní postup konzultujte s právní-
kem nebo realitním makléřem, kteří vám jistě poradí.

OTáZKA: Dobrý den, mám dotaz ohledně rezervace bytu. 
Sepsal jsem s realitní kanceláří smlouvu o rezervaci s tím, 
že rezervační poplatek složím do 3 dnů. Druhý den od se-
psání jsem se dozvěděl od sousedů několik skutečností, kte-
ré mě od koupě odradily a chci rezervaci zrušit. Musím i 
tak zaplatit zálohu, když již nemám o byt zájem?   Petr N.

ODPOVĚď: Dobrý den, pokud jste ještě neuhradil re-
zervaci, máte právo od smlouvy odstoupit. Jen si pečli-
vě pročtěte dohodu o rezervaci, abyste dodržel podmín-
ky. Pravděpodobně tam bude uvedeno, že pokud částku 
neuhradíte do určitého data, tak se smlouva od počátku 
ruší. Nicméně tam může být také uvedená smluvní po-
kuta za neuhrazení, tak pozor! 

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: jana.karlacho-
va@re-max.cz 
nebo přes webový  
formulář zde: 
www.janakarlachova.
cz/realitni-poradna
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rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUžI
Po letní pauze nabrali ragbisté Říčan 
formu
Ragbisté Říčan vstoupili po letní pauze 
do nadstavbové části ligové soutěže ve 
velmi dobré formě. Domácí vítězství 
nad Dragonem Brno v poslední srpnový 
den bylo důležité i vzhledem k postave-
ní obou týmů na hraně postupu do říj-
nových bojů v play-off. Říčanští úlohu 
favorita zvládli s přehledem. Soupeř 
vzdoroval půl hodiny do stavu 7:6 pro 
domácí, pak již ragbisté Mountfieldu 
dominovali a zvítězili 41:6 (19:6). 

Zápas na hřišti obhájce titulu Tatry 
Smíchov přinesl o poznání dramatič-
tější průběh. Domácí si sice v první 
půli vypracovali nadějný náskok, do 
kabin se šlo za stavu 22:13 a tento 
rozdíl navíc ještě o pět bodů navýšil 
kapitán smíchovských Černý (27:13), 
ale pak již úřadovali ragbisté z Říčan. 
Dvěma položenými pětkami a jedním 
úspěšným prokopem stáhli na rozdíl 
dvou bodů, aby v poslední minutě 
utkání dokonal velký obrat devate-

náctiletý Jihoafričan Tristan Horak 
kopem ze hry. Vítězství Mountfieldu 
28:27 ještě okořenil bonusový bod do 
tabulky za čtyři položené pětky. 

CeNTrUm mLáDeže
Sportovní centrum mládeže si připi-
suje další úspěch
Sportovní centrum mládeže RC 
Mountfield Říčany se výraznou měrou 
podílí na úspěšném fungování týmu 
mužů v aktuální ligové sezoně. Dal-
ším z mladíků, kteří se prosadili do 
nejprestižnějšího dresu klubu, je osm-

náctiletý Matěj Šimeček, který odehrál 
více než poločas v utkání Mountfieldu s 
Dragonem a připsal si tak první start v 
nejvyšší soutěži. V sestavě Mountfieldu 
se letos prosadilo již 16 hráčů do 22 let.  

DĚTI 
V Říčanech se uskutečnil turnaj dětí 
ve třech věkových kategoriích
Na stadionu Josefa Kohouta se po 
prázdninách uskutečnil další velký 
ragbyový turnaj. Do Říčan dorazili z 
celých Čech mladí ragbisté a ragbistky 
v kategoriích do šesti, osmi a deseti let. 
Více než 450 dětí svádělo první zářijo-
vou neděli urputné ragbyové souboje 
a kdo na stadion dorazil, nelitoval. K 
vidění byla spousta pětek, přesných 
přihrávek a poctivých skládek. To vše 
proběhlo za perfektní a bezproblémové 
organizace a slunného počasí.

POZVáNKA NA rAGby - 
STADION JOSeFA KOHOUTA

5. října 2019, 
rC Mountfield Říčany -  
rC Praga Praha od 14:00 hod.

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Nový kapitán 
Mountfieldu 
jan Šedivý 
zakládá 
útočnou akci 
v utkání  
s Brnem

tristan Horak rozhodl o vítězství 
Říčan na půdě tatry Smíchov

Naděje říčanského ragby si poprvé po prázdninách zahráli na turnaji, doma v Říčanech

Kobián prochází 
brněnskou obranou
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Jak je již nepsaným pravidlem za poslední léta, tak druhá 
sobota v září patřila na Masarykově náměstí v Říčanech ma-
lým i velkým při závodech na koloběžkách i odstrkovadlech. 
Nejinak tomu bylo i letos, a to konkrétně 14. září, kdy se ko-
nal v pořadí již 17. ročník Koloběžkové Grand prix. Přes růz-
né výkyvy, které letošní počasí mívalo dost často, se toto od-
poledne velmi vydařilo a sluníčko nás nechalo vzpomenout 
na prázdniny. Možná právě vidina posledního prosluněného 
víkendu byla příčinou toho, že se tentokrát dostavil nejmenší 
počet účastníků za dobu konání této akce. Konkrétně závo-
dilo celkem jen 128 závodníků a své účasti určitě nelitovali, 
protože sponzoři a dárci různých věcných cen byli tentokrát 
velmi stědří. Vždyť najít v tašce s odměnami (mimo jiné) vy-
nikající džusy PURE, nebo Power banku a termohrníček zn. 
Mercedes jen za to, že se trošku projedu po náměstí, stálo za 
to.  Přesto, že vyhrát chtěl asi každý, tak i ten, kdo se neu-
místil na stupních vítězů, si nakonec odnesl nějakou menší 
pozornost, nebo sladkost.  Závody se obešly bez vážnějších 

pádů, takže zdravotnická pomoc, v osobě MUDr. Broukala, 
byla bez práce. Nechyběla (stejně jako v letech předešlých) 
firma YEDOO, která koloběžky nejen seřizovala, ale i půjčo-
vala a tak se projet mohl opravdu každý.  Novinkou letošních 
závodů byl nejen stánek s cukrovou vatou nebo velkoplošná 
obrazovka, kde se krom spotů sponzorů a přispěvatelů pro-
mítaly fotky z minulých ročníků (což diváci uvítali), ale také 
přítomnost profesionální fotografky Katky Havlíkové, díky 
níž budou momentky ze závodu ve velmi dobré kvalitě. Na 
dobrovolném startovném, jehož celý výtěžek putoval do Dět-
ského domova ve Strančicích, se letos vybralo (i přes menší 
účast) krásných 6 124 Kč, za což patří všem dárcům velký 
dík. Závěrem mi tedy již jen zbývá pozvat vás na příští 18. 
ročník, který se bude konat opět druhou sobotu v září. Kom-
pletní výsledky a foto ze závodů najdete na stránkách www.
kolobrnda.unas.cz 

Ladislav Musil, hlavní pořadatel

XVII. koloběžková Grand prix
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17. ročník a sedmnáctiletý 
vítěz Poháru města
17. ročník Poháru města Říčany měl 
nejmladšího vítěze v historii. Vítěz 
vzešel ze 150 hráčů, kteří v Říčanech 
trávili své sportovní úspěchy i propa-
dy ve dnech 24. 8. - 31. 8.
Vítězné tažení teprve sedmnáctile-
tého talentu, mistra FIDE Richarda 
Mládka z Vlašimi, nezastavil ani 
mezinárodní velmistr Petr Neuman, 
který skončil na 2. místě. Na 3. mís-
tě skončil dvojnásobný vítěz, mistr 
FIDE, Tomáš Vojta z Vlašimi.
Nejlepší ženou se stala na celkovém 
5. místě mezinárodní velmistryně, 
Tereza Rodshtein. 
Nejlepším domácím hráčem se stal 
Martin Novotný na celkovém 10. 
místě.  
V rámci Poháru města Říčany se hrají 
turnaje dva. Turnaj B ovládl domácí 
Dušan Malý, což je jistě jeho největší 
dosavadní úspěch.
Turnaj se hrál také jako Krajský 
přebor. V kategorii mužů obsadil 
Martin Novotný 4. místo a zároveň 
2. místo v kat. H 18.  V kategorii žen 
Julie Vilímová skončila na 2. místě 
a Kristýna Otrubová na 3. místě. 
Martin Vystrčil se stal krajským 
přeborníkem do 20. let. Marek 
Otruba byl v této kategorii třetí. 
Krajskou přebornicí do 20 let se 
stala Hanka Bartošová a Monika 
Strnadová do 18 let. 
Domácího prostředí využilo 35 hrá-
čů. Mezi diváky jsme mohli vidět 
krátce i nejlepšího hráče ČR, Davida 
Navaru. Rovněž reprezentantky Ka-
rolínu Olšarovou a Nelu Pýchovou. 
Přijel se podívat i reprezentační tre-

nér Michal Konopka a řada dalších 
diváků. 
Musím poděkovat stabilnímu or-
ganizačnímu výboru, který tento 
dlouhý turnaj zvládá. Jmenovi-
tě se jedná o Marii Jirouškovou, 
Zdeňka Hegera, Františka Havlí-
ka, Jana Kolašína a Milana Něm-
ce.

mistrovství Čr  
v rapid šachu
Nejlepší čeští hráči v mládežnických 
kategoriích se o víkendu 7. 9. - 9. 9. 
sešli v Třešti u Jihlavy na Mistrovství 
České republiky v rapid šachu. Hrálo 
se tempem 2 x 20 minut + 5 vteřin 

na tah. Do finále M ČR bylo nutné 
se probojovat z krajských kol, včetně 
děvčat, která mají často svá mistrov-
ství OPEN. 
Naše účast se omezila v soutěžích 
chlapců jen na kategorii do 12 let. 
Nejlepší výsledek předvedl Já-
chym Šmolík, který bral 6. místo, 
Jáchym Němec skončil na 7. mís-
tě. Tobiáš Day skončil na 14. místě 
a Tobiás Pressler na 15. místě
V kategorii dívek nejlépe skončila 
Laura Sehnoutková v D 12 na 8. 
místě. V této kategorii ještě Alice 
Zelenková skončila na 22. místě. Mo-
nika Strnadová v D 14 skončila na 
9. místě. Lucie Glasbergerová pak 
na 22. místě. Oliva Day v kat. D 10 
skončila na 9. místě.
 Jaroslav Říha 

T.	J.	Sokol	Říčany	a	Radošovice	
Vás	zve	na	tradiční	

LAMPIONOVÝ	PRŮVOD	

!  

který	se	uskuteční	při	příležitosF	památného	dne	Sokola	

v	neděli	6.	října	2019.	
• Sraz	je	v	18:30	před	restaurací	Na	Jurečku.	

• Zahájení	akce	18:35	teplým	čajem	a	tradičním	rautem.	

• Průvod	od	cca	19h.	

Těšíme	se	na	všechny	malé	i	velké	"světlušky"! 

Eva Horáčková Jungmannová
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Kondiční 

STREET 
DANCE 

pro dospělé 
Přijďte si zatančit a naučit se nejmodernější 
taneční styly jako je HIP HOP, New style, 
Vogue, Wack, MTV style, Dancehall či House 
dance. 

KDY: každou středu 19:30-20:30 
KDE: sokolovna, Strašínská 294/3, Říčany 
1. ukázková hodina ZDARMA 

Lekce vede: Veronika Vopelková 
mail: ing.veronika.vopelkova@gmail.com 
tel: 605188920 

 
www.sokolricany.cz
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Oddíl Gymnastika Říčany, z.s.  se nestará 
jen o úspěšné gymnastky, které reprezen-
tují město po celé ČR i na nejvyšších soutě-
žích – jsme výjimkou ve svém oboru a jeden 

z opravdu mála oddílů, který gymnastiku nabízí široké veřej-
nosti, od nejmenších dětí po „dospěláky“. Spolupracujeme se 
základními školami, sportovními a tanečními kluby.
Ještě jste neslyšeli o tom, jaké kurzy u nás můžou děti navštěvo-
vat? Začneme tedy pěkně postupně:
Rodiče a děti - cca 1 - 3 roky. Kromě tanečků a říkanek je vy-
užíváno množství specializovaných pomůcek pro zábavné cvi-
čení, tyto lekce probíhají v prostorách, které máme pronajaté 
a máme zde specializované tělocvičny pro náš gymnasticky 
sport – v současné době jsou to Mnichovice a Strančice, oboje 
v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, pokud se rozhod-
nete naše kurzy navštěvovat, zpestřit si společně strávený čas 
můžete tedy i o cestování vlakem. 
Gym školka - 3 - 4 roky. Všeobecná sportovní průprava pro 
nejmenší děti bez rodičů. Tento kurz ještě není přímo zaměřen 
na gymnastiku, ale hravou formou využívá možností speciali-
zovaných tělocvičen.
Mini gymnastika Gym přípravka - 4 - 6 let. Úplné základy 
sportovní gymnastiky. Vhodné jako základ jakéhokoliv sportu. 
Děti se hravou formou seznamují s gymnastickým nářadím.
Rekreační gymnastika - 6 - 15 let. Kurzy pro školní děti, 
postupně od základů se propracováváme k těžším prvkům. 

Skupiny jsou rozděleny podle věku i úrovně cvičení. V kurzu si 
zacvičíte gymnastiku bezpečně a s odborným dohledem, pří-
padně je skvělým doplňkem k jiným sportům.
Mládež - cca 12 - 18 let. Pomocí specializovných průprav na-
cvičujeme těžší prvky (rondáty, přemety, salta). Využíváme 
specializované tělocvičny s bezpečným vybavením.
Dospělí. Pro všechny nadšence z řad dospěláků, nezáleží 
na věku ani pokročilosti, důležitá je chuť a motivace cvičit, 
posilovat...
Máte chuť se k nám přidat? Více informací naleznete na www.
gymnastika-ricany.cz/kruzy

JJ a BB, Gym Říčany

Gymnastika pro všechny…

S potěšením 
bychom vám 
rádi oznámili, 
že od září to-

hoto roku funguje na zimním stadionu 
Merkur Ice Aréna v Říčanech nový Klub 
bruslení Říčany. Byl založen pod zášti-
tou majitele zimního stadionu Martina 
Altrichtera, známého hokejového bran-
káře, a Jany Zychové, bývalé reprezen-
tantky v synchronizovaném bruslení. 
Jelikož se vedení zimního stadionu 
nedomluvilo s nyní již bývalým oddí-
lem krasobruslení na další spolupráci, 
převzal tuto iniciativu náš nový klub. 
Pro všechny zájemce o bruslení jsou ote-
vřeny náborové hodiny v úterý od 14:00 
a v pátek od 15:40. Na těchto hodinách 
se každý může rozhodnout, jaký sport je 
pro něj ideální a čemu by se chtěl dále vě-
novat. Zda se vydá na dráhu hokejisty/
hokejistky, krasobruslaře/krasobruslař-
ky a nebo se spokojí s kvalitními základy 
pohybu na ledové ploše. 
Jak bylo již zmíněno, největší změny 
se udály na poli krasobruslení, a jsme 
pevně přesvědčeni, že v tom nejlepším 

slova smyslu. Naši noví trenéři jsou pro-
fesionály ve svém oboru a mají za sebou 
závodní i trenérské úspěchy. O jejich 
kvalitách se již mohlo přesvědčit 23 dětí 
a tři dospělí, kteří se zúčastnili letního 
kempu bruslení. Kromě zdokonalení 
bruslařských technik si každý odnesl 
spoustu zážitků z nabitého programu. 
Od samého začátku klademe důraz na 
individuální přístup k našim členům 
a vytvoření vyvážených tréninkových 
skupin s adekvátním počtem brusla-
řů/bruslařek tak, aby se všichni mohli 
zlepšovat a vzájemně se nebrzdili v po-

krocích. Snahou našich trenérů je také 
naladění pohodové a zároveň motivační 
atmosféry, kterou jsme u bývalého klu-
bu dlouho postrádali. Chceme, aby se 
každý vracel domů s dobrým pocitem, 
že se něco nového naučil a zároveň ho 
bruslení těšilo. Budeme moc rádi, po-
kud se k nám připojíte, a budete součástí 
rozkvětu našeho nového klubu. Přijímá-
me děti i dospělé, zkrátka všechny, kteří 
mají o bruslení zájem. Veškeré informa-
ce o nás najdete na webových stránkách 
www.kbricany.cz.

KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z. s.

Nový klub bruslení na zimním stadionu v Říčanech

58



ze sportu

Aneta Novotná potvrdila titul mistryně Čr a vicemistryně evropy

Lesní běh Říčany po osmatřicáté

Skončila závodní sezóna 2019 v disciplíně Cross Country, kte-
rá pro mne dopadla velmi dobře. Podařilo se mi již podruhé 
obhájit titul mistryně České republiky, letos opět v kategorii 
Kadetek (U17). Tímto výkonem jsem se nominovala na ME 
v italské Pile, které se konalo předposlední týden v srpnu. 
Počasí nám ze začátku moc nepřálo. Trať byla technicky ná-
ročná a podmínky se zhoršením počasí ještě ztížily. Na konci 
týdne se jel hlavní závod, kde jsem si po souboji se švýcarskou 
závodnicí dojela pro stříbro. Jsem velmi šťastná, jelikož se mi 
podařilo obhájit titul vicemistryně Evropy z loňského roku. Je 
to pro mne skvělý výsledek a velká motivace do další přípravy.
Chtěla bych poděkovat rodině, přátelům, trenérům, zejména 
Pavlu Mišoňovi, který mne během celé sezóny skvěle připra-
voval. Dále bych ráda poděkovala Městu Říčany za jejich dar. 
Moc si toho vážím a již se těším na další cyklistickou sezónu. 

Aneta Novotná, Říčany 

Už 38. ročník Lesního běhu Ří-
čany připravujeme pro všechny 
milovníky běhu na 19. října 2019 
(sobota). Závod zachovává tra-
diční formát závodu. To zname-
ná, že budou připraveny tratě 
pro všechny věkové kategorie, 
pro kluky i holky, muže i ženy. 
Délka a náročnost je odstupňo-
vána podle věku závodníků. Nej-
menší děti poběží jedno kolečko 
cca 350 m, starší už kolečka dvě 
a nejstarší děti jedno větší kolo 
s lehce náročnějším stoupáním. 
ženy všech kategorií a muži v ka-
tegoriích nad 60 - 69 a nad 70 let 
jedno velké kolo 5,7 km, mladíci 
si dají kola dvě, tj. 11 km. Start 
i cíl všech kategorií je v Tyršově 
ulici (Říčany).
Závodu se mohou zúčastnit běžci 

bez rozdílu výkonnosti, ani věkově 
nikoho neomezujeme. Pro zájem 
jsme rozšířili věkové kategorie o 
muže nad 70 let. Celkem tedy pro-
běhne 11 samostatných startů ve 
20 kategoriích. Není mnoho závo-
dů, které mají takto širokou škálu 
věkových kategorií. Měření dosaže-
ných výsledků bude pomocí čipové 
technologie.
Doufám, že jsem tímto vzbudil zá-
jem nejen stálých účastníků závodu, 
ale také běžců, kteří dosud mají malé 
nebo žádné zkušenosti s běžeckými 
závody a které často vidím běhat v 
lesích v okolí Říčan. 
Přihlásit se můžete již nyní, včetně 
dětí. Nejen že nám usnadníte práci u 
prezentace, ale také trochu ušetříte. I 
když startovné není nijak vysoké, děti 
při přihláškách předem startují zdar-

ma. Odkaz naleznete na stránkách 
závodu (http://www.ricany.cz/org/
bezeckyklub/), odkaz lesní běh.
Lesní běh Říčany je letos druhým 
závodem již čtvrtého ročníku Poháru 
Ladova kraje, který sdružuje nejhezčí 
závody v regionu. Bližší informace 
o tomto projektu na: http://www.
laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje-/. 
Minulý ročník Poháru Ladova kraje 
podpořili kromě Ladova kraje také 
Zámek Berchtold a Říčanský pivo-
var. Děkujeme.
Lesní běh Říčany podporuje nejen 
MÚ Říčany, ale také tradičně ně-
kteří místní podnikatelé, mající 
vztah ke sportovnímu dění. Jejich 
výčet je rovněž uveden na strán-
kách závodu.

Za pořadatele: 
Miloš Smrčka

Sokolák Invitational 2019
Čtvrtý ročník prestižního teni-
sového turnaje Sokolák Invi-
tational nepřinesl žádné pře-
kvapivé výsledky. První Vojta, 
druhý Kačer a třetí Skrček si 
svá místa na stupních vítězů 
pohlídali. Za zmínku stojí snad 
jen posun Paťáka, který po zjiš-
tění, že může i běhat, skončil 
na krásném pátém místě. Díky 
zúčastněným a těšíme se na ju-
bilejní pátý ročník
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Jak to u nás vlastně funguje?
Rozhodli jsme se, že 
tentokrát pojmeme 
článek trochu netra-

dičně. V každém čísle Vám píšeme 
výsledky našich párů, tak jsme si 
řekli, že se Vám pokusíme trochu 
přiblížit, jak vlastně obecně celé naše 
tancování funguje a jak je možné se 
posouvat výš.
Začneme trochu ze široka. Taneční 
sport, kterému se Fuego Říčany věnuje, 
je sportovní disciplína řazená do estetic-
kých sportů (a naše federace je členem 
ČOV). Oproti jiným tanečním stylům 
máme několik odlišností. Každý pár 
soutěží sám za sebe, dohromady pouze 
reprezentují jistý taneční klub/školu. 
Máme ligový (bodový, postupový) 
systém, nikoliv nominační. Máme dvě 
základní disciplíny - STANDARDNÍ 
a LATINSKé tance, kdy v každé části 
je pět technicky a hudebně rozdílných 
tanců. Máme různé věkové kategorie 
– od dětí až po seniory. Systém výběru 
vítěze na každé soutěži je velmi přísný, 
zjednodušeně - 6 párů tančí finále, 12 
semifinále, 24 čtvrtfinále, 36 pak 1. 
předkolo (pokud je vypsáno), 48 párů 
pak 1. eliminační kolo, tedy postupuje 
vždy jenom polovina párů.
Ligový systém znamená, že Mistrovství 
ČR je pouze pro páry nejvyšší ligy (tří-
dy) a to ještě omezené na prvních např. 
48 párů dané věkové kategorie. Vý-
konnostních tříd/lig je šest - vzestupně 
- E, D, C, B, A, M=(extraliga). Aby pár 
postoupil do vyšší třídy, musí nasbírat 

200 bodů (bod za poražený pár) a záro-
veň být nejméně 5x na stupních vítězů. 
Z toho vychází, že naprosté minimum je 
v každé třídě 5 soutěží, kde bude 40 párů 
(obvykle je v každé kategorii nutné ale-
spoň 10 soutěží/startů z důvodu nižšího 
počtu účastnících se párů. Teoreticky je 
tedy možné, aby se pár kvalifikoval na 
MČR již po cca 30 soutěžích, to se však 
ještě nikdy nestalo. Prakticky trvá jen 
kvalifikovat se na MČR talentovaným 
párům průměrně pět let.
Taneční sport není lehká disciplína 
vzhledem k technické odlišnosti tanců 
(je to velmi podobné jako desetiboj). 
Tanečnímu párů trvá nejméně půl roku, 
ale většinou tak 3/4 než se vůbec může 
zúčastnit taneční soutěže. Na rozdíl od 
jiných tanečních disciplín je pro účast 
nutná registrace (skrze taneční klub) 
u národní federace a to včetně vstupní 
lékařské prohlídky/souhlasu praktické-

ho doktora (kde je např. nutné i klidové 
EKG) a tuto prohlídku je nutné každo-
ročně opakovat. Pro účast v reprezentaci 
(tedy i MS) je nutná sportovní prohlídka 
(klidové a zátěžové EKG, vyšetření lak-
tátové křivky a další). Trénovat taneční 
sport mohou pouze kvalifikovaní lekto-
ři, tedy ti co splnili tři základní podmínky 
- vysoutěžená minimálně třída A, absol-
vované školení na FTVS  (jsou tři - III. 
pak vyšší II. a nejvyšší I. trenérská třída) 
a praxe. Mezi každými dvěma stupni je 
nutné absolvovat dva roky praxe a kaž-
doroční povinné doškolení.
Jak taková klasická taneční soutěž 
vypadá, se můžete přijít podívat již  
20. října do KC Labuť, kde proběhne již 
17. ročník Fuego Cupu. Tančit se začne 
v 8 hodin. Přijďte podpořit domácí páry 
a vytvořit tak nezapomenutelnou atmo-
sféru, těšíme se na vás.
 Vaše Fuego

APDT Říčany
Prázdniny jsou nevratně pryč, děti opět zasedly do 
školních lavic a... máte je stále v pohybu? 
Stále někde pobíhají, skáčou, lezou a vy nevíte co 
s nimi, aby si neublížily? 
Náš P&F tým APDT Říčany z.s. zahájil školní rok 
2019/2020 a na vaše přání rozšířil své kapacity tré-
ninkových hodin v průběhu týdne a dokonce nabízí 
Příměstský Camp ve stylu P&F v přírodě pro děti od 
šesti let v průběhu podzimních prázdnin (28. - 30. 10. 
2019). Kde nás najdete:  Volnočasové Centrum Na Fi-
alce, SKC Ondřejov. Kontaktujte nás e-mailem: 
iva.mrackova@seznam.cz nebo na telefonu: 722 
908 072. Děkujeme za přízeň a těšíme se na další ši-
kovné holky a kluky nejen z Říčan.
 Za APDT Říčany, Iva Mračková
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„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je 

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 30. 10. 20
19

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz

Bez názvu-2   1 09.09.19   11:11
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Mládež zahájila 31. 8. 
2019 novou sezonu sty-
lově, a to zápasem naší 

nejstarší kategorie U14 v derby nad bra-
trským týmem FK Říčany, který skončil 
naší výhrou 8:1 (7:0). Náš B tým mlad-
ších žáků již také dosáhl první výhry 
nad Měšicemi B 3:1 (2:0). A tým starší 
přípravky skončil na prvním turnaji sku-
piny Elite Jih na třetím místě, kdy naším 
hlavním soupeřem bude zřejmě tým 
Hrusic a FTA. A tým mladší přípravky 
dosáhl druhého místa na prvním turnaji 
skupiny Elite Jih, kdy naším jediným 
reálným soupeřem je opět tým FTA, 
složený z hráčů různých týmů z Prahy 
a okolí. Věříme, že vyladíme svou herní 
taktiku a porazíme je, neboť Říčany mají 
také řadu fotbalových talentů. Ostatní 
týmy také hrdě reprezentovaly náš klub 
a jsme rádi, že hrají ve výkonnostně 
vyrovnaných skupinách. Nově jsme se 
rozhodli přihlásit ročníky 2010 a 2009 
do celorepublikové soutěže Odrášovka 
Cup, kde budeme muset nejdříve absol-
vovat kvalifikační soutěž v průběhu září.
Vstupujeme do historicky rekordní 
sezony co do počtu týmů a výsled-
kového očekávání. Tento vzestup 
přitom není poháněn nějakým bo-
hatým sponzorem, ale nadšením 
jednotlivých členů naší mládežnické 
akademie. Je pravda, že do karet nám 
hraje výborná podpora města Říča-
ny ve srovnání s malými vesnickými 
kluby. Těší nás tento vývoj i vzhledem 
k nebývalé konkurenci dalších spor-

tovních odvětví, která jsou dostupná 
v našem městě. Současně i konku-
rence dalších fotbalových klubů je 
stále velká, včetně FK Říčany. Věří-
me, že se v budoucnu pořadí vytvořit 
ve vyšších mládežnických ročnících 
společné týmy, které budou hrdě re-
prezentovat naše město. Naším cílem 
je zaměřovat se prioritně na říčanské 
děti nebo děti z okolních vesnic, kde 
nefunguje mládežnický fotbal (Březí, 
Křenice, Babice, Tehov). Fotbal je v 
našem regionu celkově na vzestupu, 
a to i zásluhou Grassroots managerů 
jako je Michal Šmíd.
Do nové sezony vstupujeme celkem s 
dvěma týmy mladších žáků, po třech 
týmech starší a mladší přípravky a 
dvěma týmy školičky. Nicméně zá-
řijový nábor nových hráčů byl silný 

nejenom v kategorii 
školičky, ale ve všech 
věkových kategori-
ích. To pro nás zna-
mená odpovědnost 
připravit i pro tyto 
hráče herní příleži-
tosti tak, abychom 
dostáli našemu sli-
bu, že hraje každý, 
kdo poctivě pracuje 
při trénincích. Pro 
zimu proto připra-
vujeme 34 zimních 
turnajů série Říča-
ny RadoCup, který 
si vybudoval velké 
renomé v minulém 
roce. Naši svěřenci 

se opětovně můžou těšit na konfron-
taci s týmy jako Viktoria Plzeň, FK 
Mladá Boleslav, AC Sparta Praha 
nebo SK Slavia Praha v kategorii Pro-
fi. Většina turnajů je přitom vyhláše-
na v kategorii hobby, aby mohly hrát i 
naše neelitní týmy. Současně jsme již 
zarezervovali desítky dalších cizích 
halových turnajů a dvě zimní ligy v 
Kolovratech.
Skutečně největší devizou naší mlá-
dežnické akademie jsou trenéři. 
Trenéři mladších žáků, starší pří-
pravky a mladší přípravky patří svým 
nasazením a fotbalovým přehledem 
ke špičkám mládežnického fotbalu. 
Aktuálně si několik trenérů zvyšuje 
trenérskou kvalifikaci na Strahově. 
Věřím, že se podaří vybudovat stejně 
úspěšný trenérský tým naší školičky. 
Tímto bychom chtěli oslovit některé-
ho tatínka, který by měl zájem založit 
již v letošním roce samostatný tým 
ročníku 2015.
Mezi novinky letošní sezony bude patřit 
zimní soustředění pro starší kategorie, 
výprava na několikadenní zahraniční 
turnaj (kromě tradičního Norimberku) 
a  velký jarní domácí open turnaj, který 
bychom chtěli koncipovat jako oslavu 
dětského fotbalu.
Chtěli bychom dále dodat, že sledujeme 
výkony našich odchovanců v týmech 
jako AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. 
Věříme, že se jim podaří v těchto týmech 
udržet až do dorosteneckých kategorií. 
Přejeme všem dětem hodně úspěchů v 
nové sezoně, spoustu pozitivních zážit-
ků a hlavně málo slz.

Fotbal rado Když chcete víc než
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…v akrobatickém rokenrolu nabyl do-
spělosti! TŠ Twist Říčany letos pořádá 
už 19. ročník a to opět s bohatou me-

zinárodní účastí. Koná se 19.10.2019 ve Sportovní hale 
Říčany. Účast předběžně přislíbili zástupci nejen z ČR, ale 
i z okolních zemí: Slovenska, Polska, Německa a Rakous-
ka. Nás těší, že jsme si vydobyli takové jméno, že se k nám 
reprezentace okolních zemí rády vracejí. Akce se koná 
podle předběžných rozpisů od cca 11.00 hodin dopoledne 
do 21.00 hodin večer.  První ročník se konal před 18 lety a 
byl jen s českými tanečníky.

Nové skupiny, noví tanečníci...
…zahájili spolu s těmi stávajícími sezonu hned od září. TŠ 
Twist Říčany má opět nové skupiny, například mladinké 
Šmoulinky, které se učí základům rokenrolu jednou týdně. 
Různých věkových a výkonnostních skupin máme ale více 
než deset! 4x dětské formace, 3x juniorské formace, 3x malé 
formy, taneční a akrobatické páry. 

Dvě nominace na mistrovství světa…
 …si naše TŠ Twist Říčany vybojovala za ČR. Formace Ma-
donna s choreografií od Zuzana Boháčkové bude obhajovat 
bronzové medaile z posledního MS konaného v Grazu. For-
mace Xena s choreografií od Karolíny Benešové je mladší 

a bude bojovat spíše o semifinále světového šampionátu. 
Nicméně obě skupiny z TŠ Twist Říčany (cca 28 dívek) bu-
dou pod vlajkou České republiky tančit ze všech sil. Letos se 
koná mistrovství 5.10. v Praze, tak očekáváme v hale Králov-
ka mohutnou podporu. 

Nové naděje stále přijímáme…
…avšak jen po telefonické či mailové domluvě. Máte-li doma 
nezbedné dítko mezi 5 – 17 lety, jedno zda dívku či chlapce, 
ozvěte se vedoucímu TŠ twist Říčany Jiřímu Boháčkovi na te-
lefon: 777 232118, nebo e-mail: ts.twist@post.cz. Rokenrol 
nás baví, TWIST je ten pravý! Jiří Boháček

Ve dnech 21. a 22. 9. 2019 se ve Spor-
tovní hale v Říčanech konal již pátý roč-
ník JUDO CUPU Říčany. Turnaj pro-
bíhal v poklidné, přátelské a sportovní 
atmosféře a i organizace turnaje běžela 
podle plánu. Zúčastnilo se ho v obou 
dnech 403 závodníků z 45 oddílů a klu-
bů z celé ČR s doprovodem. Turnaj 
v sobotu zahájil pan starosta Vladimír 
Kořen a 15 našich nejmladších judistů  
se pustilo do boje a získali krásná umís-
tění a medaile. Někteří byli na domácím 

turnaji úplně poprvé v životě a čerpali 
cenné zkušenosti. 
Medailistami se v sobotu stali:
Josef Včelák, Marek Šplíchal – 1. místo
Jaroslav Včelák, František Šebek, 
Antonín Pátek – 2. místo
Lada Kricfalušiová 
a Martin Trnka – 3. místo
V neděli již přijeli ostřílenější borci 
z kategorie mladších a starších žáků 
a žaček a dorostenci s dorostenkami. 
V některých váhách se sešlo i 22 soupe-

řů a i naši závodníci se vůbec neztratili.
Za Říčany bojovalo devět závodníků 
a medailistami se stali:
Pavel Šplíchal - 1. místo
Matěj Skoumal, Daniela  Klimentová 
a Klára Blaškovanová – 2. místo
Tento náš domácí turnaj byl takovou 
generální zkouškou na náročný pod-
zim. Skoro každý týden nás čekají velké 
turnaje a vyvrcholením budou Přebory 
mladšího a staršího žactva v Mladé Bo-
leslavi a Přebor družstev starších žáků 
v Brně, kde budeme jako vítězové kraj-
ského přeboru hájit barvy Středočeské-
ho kraje. Držte nám palce!
Trénujeme v tělocvičně ZŠ u Říčan-
ského Lesa a v současné době k nám 
nastoupilo 20 nových zájemců z Říčan 
o náš krásný olympijský sport, který 
neustále stoupá na popularitě. Přijďte si 
k nám judo vyzkoušet. Bližší informace 
o našem klubu najdete na www.judo-
-kyklop.cz.

Alena Mairichová

mezinárodní pohár starosty města

Říčany JUDO CUP – úspěšné tažení 
říčanských judistů z JUDO CLUbU KyKLOP
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ze sportu

! 			! 	! 	

T.	J.	Sokol	Říčany	a	Radošovice 
atle7cký	oddíl	

pořádá	pro	naše	nejmenší	sportovce	

v	pondělí	14.	10.	2019	
(v	případě	nepříznivého	počasí	21.	10.	2019)	

9.	ročník	BĚH	PODZIMNÍM	LISTÍM	
Kde:	 Nad	starým	koupadlem,	v	místě	vyhořelého	altánu.	
	 Cesta	bude	od	sokolovny	označena	fáborky.	

• Kategorie	 rok	narození	 délka	tratě	
PIDI	 2016	 100	m	 (rodič	může	být	vodič)	
MINI	 2015	 200	m	
MIDI	 2014	 300	m	
MAXI	 2013	 400	m	

• Časový	rozvrh:	
Prezentace	 od	14:50	

Zahájení	 15:20		
Vyhlášení	výsledků	 16:20	

Start	dle	kategorií:	
MAXI	 2013	 15:25	
MIDI	 2014	 15:35	
MINI	 2015	 15:45	
PIDI	 2016	 15:55		

• Registrujte	se,	prosím,	předem	na	webu	atleYky	www.atleYka-ricany.cz,	 
ušetříte	nám	spoustu	času	na	místě	:)	

Startovné:	 30,-Kč	
Odměny:		 V	každé	kategorii	za	1.	-	3.	místo	medaile	+	diplom	

Pro	každého	závodníka	sladká	odměna.	

Těšíme	se	na	všechny	holky	a	kluky	i	jejich	doprovod.	
Za	AO	Eva	H.	J.

basketbalový plán na říjen
Odstartovala bas-
ketbalová sezona 
a my se těšíme, že 

zaplníte říčanskou halu a podpoříte 
naše holky v jejich bojích.
U11 
12.10. turnaj v Kolíně 
U13 
12.10. Pečky (venku) 

U15 
12.10. České Budějovice 
(17:30 SH Říčany) 
26.10. Příbram (9:30 SH Říčany) 
27.10. Příbram (venku) 
U17 
5.10. Severočesko (17:30 SH Říčany) 
6.10. Děčín (10:00 SH Říčany) 
19.10. Poděbrady (15:00 Český Brod) 

20.10. Brandýs nad Labem (10:00 SH 
Říčany) 

Pro aktuální informace a fotografie 
sledujte web www.skslunecko.cz,
Facebook: Basket Říčany - SK Slunéč-
ko a Instragram: Basket_Ricany 

! 																																																									! 	

KČT Odbor Říčany-Radošovice  
ve spolupráci s Muzeem Říčany a podporou Města Říčany 

pořádá 6.ročník turistického pochodu  

  50. rovnoběžka NS Říčany	

Datum konání:  sobota  19. října 2019	

Délka trasy:    12 km, přes 50. rovnoběžku	

Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo rybníků i volnou krajinou. Vhodné pro 
rodinnou turistiku a školní mládež, s poučením o místních zajímavostech. 

	 	 	 	
Start:       Říčany nádraží ČD 8 - 10 hod. 	

Startovné:         Dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč 	

Cíl:   Říčany nádraží ČD 11 - 15 hod.	

V letošním roce nemohou účastníci pochodu navštívit 
Muzeum Říčany z důvodu přípravy nové výstavní expozice 
(otevřené až od 26. 10. 2019). 

    Muzeum je uzavřeno, proto je cíl v místě startu. 

Občerstvení z  vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase 

Informace:   www.kct-ricany.cz	
   kct.ricany@seznam.cz 

Na	vaši	účast	se	těší	pořadatelé	

Pavel Charvát 
Žižkova 1483/33 
251 01 Říčany 
Telefon: 603545369 
Email: charvatpav@email.cz
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10 říjen
PRogRam 2019

PŘIPRAVU-
JEME

Prague rhythm Kings
 St 23 / 10 / 2019 – 19.30
   KoNCERT Z CYKLU  
  „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH”.   

Vlasta redl s KaPelou
 Po 18 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.   

 
  
 

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

roman janál – baryton
 St 16 / 10 / 2019 – 19.30
   RomaN JaNáL JE SóLiSToU a STáLým hoSTEm  
  oPERY NáRodNího divadLa. PaTří K vYNiKaJíCím  
  PřEdSTaviTELům Naší oPERNí SCéNY. KLavíRNí  
  doPRovod obSTaRá maRTiN LEviCKý. KoNCERT  
  v RámCi CYKLU „KRuH pŘátEl HudbY”.   

robert Křesťan  
a druhá tráVa
 Pá 18 / 10 / 2019 – 20.00
   KoNCERT PřEdNí čESKé KaPELY  
  dRUhá TRáva, KTERá SE běhEm LET  
  odChýLiLa od PůvodNího modERNího  
  bLUEgRaSSU K NadžáNRovémU výRaZU.   

 dIVAdlO 

VálKA VE tŘEtÍM pOSCHOdÍ, repríza
Út Pavel Kohout – komedie. dS Tyl říčany.

 dĚ tI 

KOuZElNá šKOlKA – Michal k snídani
So o všem na co jen máte chuť! Zábavné a poučné představení zároveň! 
michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče!

 dĚ tI 

ZlAtý OŘÍšEK
Ne Soutěž pro talentované děti.

 SpOlEČNOS t A tA NEC 

pRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá tANČÍRNA
Út

 dIVAdlO 

CAVEWOMAN
Út volné pokračování kultovní one man show Caveman.

 Vá ŽN á HudbA 

ROMAN JANál – bARYtON
St Roman Janál je sólistou a stálým hostem opery Národního divadla. Patří  
k vynikajícím představitelům naší operní scény. Klavírní doprovod obstará 
Martin levický. Koncert v rámci cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERt Y 

RObERt KŘESťAN A dRuHá tRáVA
Pá Koncert přední české kapely druhá tráva, která se během let odchýlila  
od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu.

 SpOlEČNOS t A tA NEC 

pRVNÍ ŘÍČANSKá VEŘEJNá tANČÍRNA
Út

 KONCERt Y 

pRAguE RHYtHM KINgS
St Jazzové večery v říčanech. 

 dIVAdlO 

VáVRA, aneb Všechno co jste chtěli vědět 
o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat
čt Petr matoušek – komedie. divadýlko na dlani, mladá boleslav.

Těšíme se na vaši návštěvu!

19:00

08

10.30

05

19.30

15

19.00

22

info@kclabut.cz

NEbuď lAbuť A  ZaJdi Na KULTURU!

20.00

18

Vladimír mišíK & etC...  
+ trio merta, hrubý  
& FenCl
 Út 05 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.  

Fleret  
a ZuZana šuláKoVá

 ST 04 / 12 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.   

  od roku 1994 spolupracuje také s českým rozhlasem, 
kde natočil řadu operních árií a  písňových cyklů, a s českou 
televizí na filmových verzích oper (J. berg – Návrat odysseův 
do vlasti a Evropská turistika a b. martinů – Slzy nože  
a hlas lesa). v roce 1995 se stal absolutním vítězem mezinárodní 
pěvecké soutěže antonína dvořáka v Karlových varech. Za roli Polluxe 
v inscenaci Rameauvy opery Castor a Pollux v Národním divadle 
získal cenu Thálie za rok 1999. Je čestným členem mezinárodního 
pěveckého centra a. dvořáka. v současnosti působí rovněž jako 
pedagog na hamU v Praze a mezinárodní konzervatoři v Praze.  
Je sólistou Národního divadla v brně a stálým hostem Národního 
divadla v Praze (v sezóně 2019/20 účinkuje ve většině operních 
představení v hlavních rolích).
Klavírní doprovod – Martin levický
v současnosti působí jako klavírista a korepetitor opery Národního 
divadla v Praze a také jako sólista i komorní hráč. v dětských letech  
i později dosáhl mnoha vítězství v národních i mezinárodních klavírních 
soutěžích – amadeus brno, Prague Junior note, virtuosi per musica 
di pianoforte v Ústí nad Labem, na mezinárodní smetanovské soutěži 
v Plzni, na hudebním festivalu Prag – Wien – budapest v Rakousku. 
Získal první cenu na soutěži bohuslava martinů v Praze (2007). 
Zvítězil na soutěži J. N. hummela v bratislavě (2011). Sólově vystoupil 
s řadou hudebních těles: orchestr Slovenské filharmonie, FoK, 
Filharmonie brno, moravská filharmonie olomouc a další. Účinkoval 
v mnoha zemích, kromě Evropy např. v USa a v Japonsku. významná 
byla vystoupení ve španělském Santanderu spolu s violoncellistou 
světového významu Fransem helmersonem (2005) či sólový koncert 
v Rachmaninově sále moskevské konzervatoře (2009). 

pRAguE RHYtHM KINgS 
– Jazzové večery
  Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr zabývající 
se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 
1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze zvukových záznamů 
nejpřednějších amerických, ale i českých hudebních těles. díky použití 
historických interpretačních prvků a hudebních nástrojů se snaží 
přiblížit autentickému zvuku jazzových orchestrů 20. let. Noblesa, 
elegance, ale i nespoutanost těchto „žhavých“ let se vám dostane 
v jedinečné koncertní show! Nejen pomocí blues, Charlestonu, 
Foxtrotu a sladkých muzikálových melodií, ale i díky dobovým 
účesům a kostýmům vám navodíme tuto jedinečnou atmosféru.  
obsazení orchestru: veronika šerá – soprán saxofon, alt saxofon, 
C melody saxofon, tenor saxofon, klarinet, kapelník, Jan veverka  
– trubka, kornet, zpěv, miroslav Nejdl – trombon, Kristýna Kanická  
– baryton saxofon, václav Janů – kytara, banjo, dalimil Smrž – klavír,  
Radka říhová – zpěv, kazoo.

tANEČNÍ KuRZY pRO dOSpĚlÉ 
Začínají 11. října 2019 od 19.00 (mírně pokročilí)  
a 21.00  (pokročilí). oba kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít  
s partnerkou p. Janou vítovou. více informací a přihlášky  
najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
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23

ZAHAJOVACÍ KONCERt NOVÉ SEZóNY KpH 
– Roman Janál – baryton
  vystudoval hru na housle na plzeňské konzervatoři a zpěv  
na hudební akademii v Sofii. v roce 1995 se po úspěšném debutu s rolí 
guglielma v Cosi fan tutte a Figara v Lazebníku sevillském stal sólistou 
Státní opery Praha. od roku 1997 byl sólistou Národního divadla,  
kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru. 
S Národním divadlem a Státní operou Praha absolvoval řadu 
zahraničních zájezdů. Spolupracuje s dirigenty a orchestry, jako 
jsou C. Richter, J. Fiore, h. griffiths, J. Latham Koenig, J. bělohlávek,  
o. Lenárd, g. albrecht, FoK, česká filharmonie, SočR, PKF, Talichův 
komorní orchestr ad. Jeho diskografie čítá desítky titulů. 
 

10:00

06

19.30

31

ProjeKt 76, VejFuK,  
suPra
 Pá 01 / 11 / 2019 – 20.00
   SPoLEčNý KoNCERT dvoU LEgENdáRNíCh  
  KaPEL PRoJEKT 76 (RoCK) a vEJFUK (bLUESRoCK)  
  Z říčaN a JEJiCh hoSTů KaPELY SUPRa....  

slZa
 St 13 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.  

Kamil střihaVKa  
& leaders! aKust. turné 
St 20 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.  
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PŘIPRAVU-
JEME

Prague rhythm Kings
 St 23 / 10 / 2019 – 19.30
   KoNCERT Z CYKLU  
  „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH”.   

Vlasta redl s KaPelou
 Po 18 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.   
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s partnerkou p. Janou vítovou. více informací a přihlášky  
najdete na: kclabut.cz v sekci „taneční”.

19.30

01

19.30

16

19.30

23

ZAHAJOVACÍ KONCERt NOVÉ SEZóNY KpH 
– Roman Janál – baryton
  vystudoval hru na housle na plzeňské konzervatoři a zpěv  
na hudební akademii v Sofii. v roce 1995 se po úspěšném debutu s rolí 
guglielma v Cosi fan tutte a Figara v Lazebníku sevillském stal sólistou 
Státní opery Praha. od roku 1997 byl sólistou Národního divadla,  
kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru. 
S Národním divadlem a Státní operou Praha absolvoval řadu 
zahraničních zájezdů. Spolupracuje s dirigenty a orchestry, jako 
jsou C. Richter, J. Fiore, h. griffiths, J. Latham Koenig, J. bělohlávek,  
o. Lenárd, g. albrecht, FoK, česká filharmonie, SočR, PKF, Talichův 
komorní orchestr ad. Jeho diskografie čítá desítky titulů. 
 

10:00

06

19.30

31

ProjeKt 76, VejFuK,  
suPra
 Pá 01 / 11 / 2019 – 20.00
   SPoLEčNý KoNCERT dvoU LEgENdáRNíCh  
  KaPEL PRoJEKT 76 (RoCK) a vEJFUK (bLUESRoCK)  
  Z říčaN a JEJiCh hoSTů KaPELY SUPRa....  

slZa
 St 13 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.  

Kamil střihaVKa  
& leaders! aKust. turné 
St 20 / 11 / 2019 – 20.00
   KoNCERT.  
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ODDĚLeNí PrO DOSPĚLé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

ODDĚLeNí PrO DĚTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
E-mail: 
detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.KNIHOVNA.rICANy.CZ
VýPůJČNí HODINy:
Oddělení pro dospělé: 
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00

Oddělení pro děti: 
pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 
8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 

17.00 a každou první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 12.00.

Galerie Kotelna 
Vás od 18. 10. 
do 23. 11. 2019 
zve na výstavu 
NEBETÓN. Svá 
díla představí Igor 
Grimmich, Petr 
Holub, Karel Jerie, 
Irena Křivánková, 
MICL a Lukáš Mif-
fek. Výstava pěti 
malířů a jednoho 
sochaře si klade za 
cíl ukázat, že svět 
není o padesáti, 
ani miliónu stup-
ních šedi... Že tak 
jako obloha, která 
je někdy samé 
drama, jindy klid 
a mír, i výtvarné 
umění dokáže být 
pestré a ve vzá-
jemné odlišnosti 
zajímavé. Výstava 
šesti výtvarníků, 
kteří  sice ke 
tvorbě přistupují 
odlišně, avšak 
spojuje je vzájem-
ný respekt a snaha 
o barevnější svět.
Slavnostní vernisáž 
proběhne 17. 10. 
od 18.30 hod. 
Úvodní slovo pro-
nese Jan Čejka.
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výstava
v  muzeu 
říčany

26.10.2019
02.02.2020

osm
desát
ky

Jak jsme tady žili
 Až do sametové revoluce

Plakát_Kurýr.indd   1 11.09.2019   13:26:48





Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rezervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

VýSTAVA
Výstava OSmDeSáTKy – 
Jak jsme tady žili/ Až do 
sametové revoluce
26. října 2019 – 2. února 2020

Z těch let nám zůstaly černobílé 
fotky… Doba ale černobílá nebyla. 
V Československu si tehdy leckdo 
poklidně existoval, jiní ale utíkali. 
Vrátíme vás do chvíle, kdy jste snili za 
dveřmi svého pokoje.
Výstavu v budově Muzea Říčany 
doprovodí velkoplošné panely s fo-
tografiemi v centru města. V lis-
topadu chystáme další program: 
Besedu s aktéry dění v Říčanech na 
podzim 1989 a v prvních měsících 
svobody; večer věnovaný českoslo-
venské kinematografii osmdesátých 
let, komentované prohlídky výsta-
vy). Nedaleké kino Na Fialce uvede 
v listopadu filmy k připomenutí 30 
let svobody – návštěvníky kina čeká 
v omezeném časovém období také 
zvýhodněný vstup na aktuální vý-
stavu.   
Pro školy připravujeme zážitkový 
doprovodný program. Menší děti 
uvidí a vyzkoušejí si, s jakými hrač-
kami si hráli jejich (pra)rodiče. Co je 
obklopovalo doma, jaké měli školní 
pomůcky… Starší žáci si po návštěvě 
výstavy dokážou vytvořit představu o 
tehdejší době a pojmenovat změny, 
které se ve společnosti udály.  Budou 
pracovat s komiksy, audio a video 
nahrávkami, čeká je i zážitková hra s 
tématem svobody a nesvobody.
Vstupné 60 Kč/ zlevněné 30 Kč/ ro-
dinné 150 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let 
mají vstup na výstavy zdarma.

PŘIPrAVUJeme:
Výzva „Říčanské děti: 
Vyfoťte se venku!“  
Připravujeme výstavu, v které 
mapujeme, jak se změnila krajina 
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v okolí Říčan. Shromažďujeme 
dobové fotografie a nahráváme 
vzpomínky pamětníků. A jsme 
sami překvapení. Věřili byste, že 
ulicemi v centru Říčan proudily 
husy na pastvu a že zdejší děti ješ-
tě před 40 lety chodily na raky? 
Zajímá nás, jak děti tráví čas 
venku dnes – parkour, jízda na 
kole, lezení na stromy?  Jak se o 
své okolí staráte vy jako dospě-
lí? Vyfoťte se venku při všedních 
nebo dobrodružných aktivitách a 
fotky nebo krátká videa posílejte 
na  promenykrajiny@muzeum.
ricany.cz.
Porovnejte svoje dětství s dět-
stvím vašich dětí. V aktualitách 
na webu Muzea Říčany vyplňte 
společně dotazník Říčanské děti 
venku. Zaznamenávejte si ve 
dvou týdnech 7. – 13. 10. nebo 14. 
– 20. 10. čas, který vaše děti tráví 
venku a jak daleko od domova se 
mohou pohybovat. Výsledky prů-
zkumu budeme prezentovat na 
výstavě.

Kateřina Čiháková, 
kurátorka výstavy.  

Lampiony z přírodnin – dílna 
pro rodiče s dětmi
středa 2. října, 17:00-19:00,  
zahrada muzea

Lampionové průvody se blíží! Neku-
pujte lampiony, přijďte si je do muzea 
sami vyrobit, navíc jedinečné a zdo-
bené přírodními materiály. Užijte si 
společné tvořivé odpoledne v muzejní 
zahradě. 
Povede Carolina Sidon

Vstupné 80 Kč/dítě, 60 Kč dospělý
Vstupenka umožňuje také vstup 
zdarma na výstavu Léto pod hvězda-
mi (platí v den akce).

Kurzy šití v muzeu

Začátečníci
Naučíte se ovládat šicí stroj, pracovat 
s různými materiály a střihy, na kaž-
dé lekci si ušijete jednodušší a poté i 
náročnější výrobek. Šít budeme na 
šicích strojích Singer a Brother. Ma-
teriál je zahrnutý v ceně kurzu.
Termíny: středy 16. 10., 6. 11., 20. 
11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1., 12. 
2., 26. 2., 18. 3.
Čas: 18:00 - 20:00
Cena kurzu: 3 000 Kč/10 lekcí

Pokročilí 
Zdokonalíte se v technikách šití, nau-
číte se pracovat se složitějšími střihy 
a různými materiály, ušijete si sukni 
nebo halenku.  V kurzu budete pra-
covat individuálně pod vedením zku-
šené krejčové. Podrobné informace 
k průběhu kurzu dostanete na úvod-
ním setkání 9. října v 18:00 v Muzeu 
Říčany.  Drobný materiál je v ceně 
kurzu, nezahrnuje cenu látek.

Termíny: středy 9. 10. (infoschůzka), 
23. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 8. 1., 
22. 1., 5. 2., 19. 2., 11. 3., 25. 3.
Čas: 18:00 - 20:00
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Cena kurzu: 4 000 Kč/10 lekcí
Lektorka: Jana Šebestová
Rezervace nutná! Kapacita kurzů 
je limitovaná.

Cyklus workshopů 
Vyrobte si to sami 
Nevešli jste se do loňských kurzů? 
Přihlaste se letos! Chcete si vyzkou-
šet, jak vyrobit domácí přírodní 
drogerii, kosmetiku, výbavu domácí 
lékárničky, sáčky a ubrousky na po-
traviny či jak upéct kváskový chléb 
nebo vyrobit lahodný domácí sýr? 
Užijte si několik příjemných večerů 
v muzeu, z každého si odnesete uži-
tečný výrobek. Veškerý materiál a 
pomůcky pro vás zajistíme.
Termíny: vždy 1. pondělí v měsíci od 
18:00 - 20:00

 
1. Domácí mýdlo – po 7. 10. 
2.  Přírodní kosmetika  

a drogerie – po 4. 11.
3.  Látkové sáčky a voskové ubrousky 

– po 2. 12.
4. Pravý domácí chléb – po 6. 1. 
5.  Zpracování mléka – máslo a sýry – 

po 3. 2.
6. Domácí přírodní lékárna – po 9. 3.
Čas: 18:00 - 20:00
Cena: 1 800 Kč/celý cyklus (6 lekcí 
včetně pomůcek a veškerého mate-
riálu)
Lektorky: Petra Skřivánková, Jana 
Véghová a externí lektoři
Rezervace nutná! Kapacita kurzů 
je limitovaná.

Tajemný svět krystalů 
sobota 5. října, 14:00-17:00,  
Didaktické centrum geologie

Přijďte si vypěstovat dekorační krys-
taly. Dozvíte se, jak vznikají v přírodě 

a kde najdete jeskyni s krystaly tak 
velkými, že člověk vedle nich působí 
jako trpaslík. Uvidíte krystalizaci pod 
mikroskopem v přímém přenosu!
Povede Jana Švandová a Kateřina 
Čiháková
Vstupné 80/40/200 Kč
Rezervace na konkrétní čas nutná!

Vykročení ze života za 
železnou oponou: 
Šlápoty do mexika 
čtvrtek 10. října, 18:30-20:00, 
muzeum
Beseda s Květou Tarantovou, účast-
nicí pěšího putování na letní olym-
pijské hry v Mexico City v říjnu 1968. 
Ukázky z knihy Šlápoty do Mexika, 
promítání fotografií z cesty.   
Vstupné 50 Kč

Ušijte si: Softshellové 
kalhoty pro děti
neděle 13. října, 14:00-18:00, 
muzeum
Ušít dětem softshellové kalhoty do 
podzimních a zimních plískanic není 
nic těžkého. Přijďte si to vyzkoušet 
na šicí dílně s Bětou Mackovou.  
U účastníků předpokládáme doved-
nost základní obsluhy šicího stroje. 
Vstupné 600 Kč (zahrnuje lektorné 
i veškerý materiál na jedny kalhoty)
Rezervace do 6. 10. nutná! 

Přednáška 111 let 
muzea Říčany
úterý 15. října, 18:00, muzeum

Přednáška Jana Boukala, historika 
Muzea Říčany, k výročí 111 let od 
založení muzea. Představení do-
savadního výzkumu a muzejních 
sbírek. Budete si moci prohlédnout 
např. archeologické nálezy z pravěku 
a středověku, zbraně, etnografický 
materiál, kramářské písně nebo zka-
meněliny. 
Vstupné 50 Kč

Vycházka do alejí
neděle 20. října,14:00 - 16:00, 
sraz v ulici U Kamene, u skautské 
klubovny

Projdeme se starými  a obnovenými 
polními cestami a ochutnáme různé 
odrůdy jablek a seznámíme se s méně 
známými druhy ovoce. Průvodcem 
bude ovocnář Vojtěch Ptáček. Můžete 
přinést také vlastní jablka na určení.
Vstupné 50 Kč
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Ze SbíreK mUZeA: POČíTAČ 
DIDAKTIK GAmA‚ '87

 

Osmdesátá léta jsou dobou, když již 
počítače nebyly jen obří přístroje, 
které zabíraly celé místnosti, ale ob-
jevují se i v domácnostech coby osob-
ní počítače (personal computer, PC). 
V Československu počítače vyrábělo 
výrobní družstvo Didaktik ve městě 
Skalica na slovensko-moravských 
hranicích.  Jejich prvním výrobkem 
byl počítač Didaktik Alfa, vyrobený 
roku 1986, největší popularity ov-
šem dosáhl osobní počítač Didaktik 
Gama, vyráběný ve třech variantách 
v letech 1987-1989. Didaktik Gama 
byl klonem 8bitového počítače Sin-
clair ZX Spectrum, oproti němu 
měl ovšem paměť RAM o velikosti 
80 kB. Počítač sestával z černé nebo 
šedé krabice s klávesnicí a konekto-
ry, jako obrazovka mohla posloužit 
televize, popřípadě monitor s video 
výstupem. Záznamy z počítače bylo 
možné ukládat na magnetické pásky 

na kaze-
tách. Kromě 
toho, že počítač slou-
žil jako psací stroj, bylo možné na 
něm hrát i některé hry, určené pro 
Sinclair ZX Spectrum. Ty ovšem 
nebyly v Československu dostup-
né a zájemce je mohl získat jedině 
prostřednictvím černého trhu. V 80. 
letech prodalo družstvo Didaktik 
přibližně 100 000 kusů domácích 
počítačů.     

Jeden z nich, konkrétně počí-
tač Didaktik Gama ‘87 s černou 
klávesnicí, se nachází i ve sbír-
ce Muzea Říčany a budete si jej 
moci prohlédnout na nové výsta-
vě Osmdesátky.      . 
 Jan Boukal 

W W W . R I C A N Y . C Z

AKADEMICKÝ MALÍŘ A ŘÍČANSKÝ RODÁK

KAREL POKORNÝ 
„KRAJINNÉ VZPOMÍNKY“

Výstavní sál je otevřen 
od 9. září 2019 vždy v pondělí, 
středu a pátek od 15 do 17 hodin, 
v sobotu od 9 do 12 hodin.

Výstava potrvá 
do 31. října 2019

Pozvánka na výstavu

Nový výstavní sál města Říčany 
na Staré radnici, Masarykovo náměstí

Říčany od Lipan, olej na plátně, 
1995, rozměr 110 × 85 cm

MAKS pozvánka_výstava_K-Pokorného.indd   1 05.09.19   9:51
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
kulTuRní a SPoRTovní kalendář 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

do 5.10. Říčany ... mezi nebem a zemí ... – Výstava Evy Kočí zahajuje již 13. podzimní sezónu. 
Originálně malované obrazy vítězky soutěže Byznys rebel 2009. Galerie Kotelna.

do 6.10. Říčany Léto pod hvězdami –  Výstava o vzdálených končinách vesmíru i našich vesmír-
ných sousedech. Uvidíte opravdové meteority, budete se moci projít Sluneční 
soustavou díky planetární stezce a mnoho dalšího. Muzeum.

1.10. Říčany 19.30 Válka ve třetím poschodí – Divadelní komedie Pavla Kohouta. Hraje DS Tyl 
Říčany. Kulturní centrum Labuť.

2.10. Říčany 17.00 - 19.00 Lampiony z přírodnin – Dílna pro rodiče s dětmi, kde si můžete vyrobit lampio-
ny. Zahrada muzea. Rezervace doporučená.

2.10. - 
31.10.

Říčany Krajinné vzpomínky – Výstava akademického malíře a říčanského rodáka Karla 
Pokorného v novém výstavním sále na Staré radnici. Otevřeno vždy v pondělí, 
středu a pátek od 15 do 17 hod, v sobotu od 9 do 12 hod.

4.10. - 6.10. Strančice Podzimní burza Strančice – Burza dětského oblečení a sportu podzim - zima 
2019.  Seznamy a cenovky jsou přijímány pouze elektronicky do 30. 9. Příjem věcí 
v pátek 16 - 19 hod, prodej v sobotu 14 - 17 hod, výplata a výdej neprodaných věcí 
v neděli od 15 do 16 hod. ZŠ Emila Kolbena.

5.10. Říčany 14.00 - 17.00 Tajemný svět krystalů – Přijďte si vypěstovat dekorační krystaly. Uvidíte krys-
talizaci pod mikroskopem a dozvíte se, jak vznikají krystaly v přírodě. Rezervace 
na konkrétní čas nutná, kontakt na webu Muzea Říčany. Didaktické centrum 
geologie.

5.10. Říčany 8.15 žákovský atletický den – Atletický čtyřboj. Pro všechny zájemce od 6 do 15 let. 
Přihlášky jen elektronicky na www.atletika-ricany.cz. Prezentace 8.15 - 9.00 hod. 
Zahájení 9.30 hod. Sokolské hřiště.

5.10. Říčany 10.30 Kouzelná školka - Michal k snídani – Zábavné představení Michala Nesvadby s 
aktivním zapojením malých diváků. Kulturní centrum Labuť.

5.10. Štiřín 8.00 Den Hanuše Ringhoffera – Tradiční akce s bohatým programem  pro dospělé 
i děti. Parkem provází Václav Větvička. Prohlídka zámeckých interiérů a další 
atrakce. Zámek Štiřín, po celý den.

5.10. Průhonice 7.30 Festival ptactva – Procházka podzimní zahradou s pozorováním a určováním 
ptactva. S sebou dalekohled a oblečení v přírodních barvách. Dendrologická 
zahrada.

5.10. Strančice 10.00 Divadelní festival - Stránčické divadlo pro radost – Od 10 hod Sváťovo loutkové 
divadlo. Od 15 hod hraná pohádka Alenčiny rošády. Od 19 hod černá komedie 
Ryba ve čtyřech. Sokolovna.

6.10. Říčany 10.00 Zlatý oříšek Středočeského kraje – Slavnostní finále soutěže pro šikovné a nada-
né děti. Kulturní centrum Labuť.

6.10. Říčany 10.30 Jak šel pejsek do školy – Divadélko Romaneto uvede pohádku v kapli Olivovy 
dětské léčebny.

8.10. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba, 
neformální oblečení. Kulturní centrum Labuť.

10.10. Říčany 18.30 - 20.00 Vykročení ze života za železnou oponou: Šlápoty do Mexika – Beseda s Květou 
Tarantovou, účastnicí pěšího putování na letní olympijské hry v Mexico City v 
říjnu 1968. Muzeum.

12.10. Průhonice 10.00 - 16.00 Den stromů – Akce určená rodinám s dětmi, letošním tématem bude „Živá zahra-
da“. Dendrologická zahrada.
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12.10. Velké 
Popovice

10.00 - 17.00 Regionální den Pražské integrované dopravy – Během celého dne bude jezdit 
speciální vlak na trase Strančice - Velké Popovice. Prohlídky pivovaru - doprovázet 
bude osoba barona Ringhoffera. Výstava v návštěvnickém centru pivovaru na 
téma TATRA-RINGHOFFER a.s.

13.10. Říčany 14.00 - 18.00 Ušijte si: Softshellové kalhoty pro děti – Šicí dílna. U účastníků se předpokládá 
dovednost základní obsluhy šicího stroje. Rezervace do 6.10. nutná. Cena 600 Kč 
včetně materiálu. Muzeum.

15.10. Říčany 18.00 111 let Muzea Říčany – Přednáška Jana Boukala, historika Muzea Říčany. Před-
stavení výzkumu a muzejních sbírek - archeologické nálezy z pravěku a středově-
ku, zbraně nebo zkameněliny. Muzeum.

15.10. Říčany 19.30 Cavewoman – Volné pokračování kultovní one man show Caveman. Kulturní 
centrum Labuť.

16.10. Říčany 19.30 Roman Janál - baryton – Roman Janál je sólistou a stálým hostem opery Národ-
ního divadla.  Klavírní doprovod Martin Levický. Koncert v rámci cyklu „Kruh 
přátel hudby“. Kulturní centrum Labuť.

18.10. Říčany 20.00 Robert Křesťan & Druhá Tráva – Koncert přední české kapely. Kulturní cent-
rum Labuť.

19.10. 9.15 Lesní běh Říčany 2019 XCR (cross country run) – Závod Poháru Ladova kraje. 
Kategorie děti i dospělí, nová kategorie muži nad 70 let. Start u Sokolovny Říčany 
a Radošovice. Registrace přes internet nebo nejpozději 15 min. před startem 
příslušné kategorie.

19.10. Říčany 14.00 - 17.00 Řezání a broušení kamenů – Můžete si přinést vlastní kamínek k rozříznutí a 
vyleštění. Cena dle velikosti kamene. Rezervace nutná na tel. 323 603 161 nebo 
prostřednictvím formuláře na stránkách Muzea Říčany. Didaktické centrum 
geologie.

19.10. Říčany 8.00 50. rovnoběžka NS Říčany – 6. ročník turistického pochodu. Trasa 12 km, vět-
šinou po naučné stezce Říčansko. Vhodné pro rodinnou turistiku i mládež. Start 
Říčany nádraží ČD 8 - 10 hod. Informace na www.kct-ricany.cz

19.10. Strančice 15.00 Šípková Růženka – Vystoupí Divadlo bez názvu. Sokolovna.

19.10. Kamenice 8.00 - 13.00 Ringhofferovy trhy – Tradiční trhy na Ringhofferově náměstí v Kamenici.

20.10. Říčany 14.00 - 16.00 Vycházka do alejí – Projdeme se starými a obnovenými polními cestami a ochut-
náme různé odrůdy jablek. Průvodcem bude ovocnář Vojtěch Ptáček. Sraz v ulici 
U kamene, u skautské klubovny. Pořádá Muzeum Říčany.

20.10. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Vystoupí Amadeus trio (housle, viola, violoncello). Na 
programu  Beethoven, Schubert, Bach. Zámek Štiřín.

22.10. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba, 
neformální oblečení. Kulturní centrum Labuť.

23.10. Říčany 19.30 Prague Rhythm Kings – Jazzové večery v Říčanech. Vystoupí profesionální 
orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 
1923 – 1932. Kulturní centrum Labuť.

26.10. Velké 
Popovice

8.00 - 15.00 Ringhofferovy trhy – Podzimní trhy a ochutnávka pivních speciálů na prohlídko-
vé trase v Pivovaru Velké Popovice.

26.10. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Velká dobrodružství malého brouka – Pohádka o putování 
vtipného a odvážného střevlíka Pepy za štěstím. Divadlo U22.

26.10.2019 
- 2.2.2020

Říčany Výstava OSMDESÁTKY - Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce – Výsta-
vu v budově Muzea Říčany o černobílé době i barevných lidských příbězích doplní 
panely s fotografiemi v centru města.

31.10. Říčany 19.30 VÁVRA, aneb Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků ze-
ptat – Komedie v podání Divadýlka na dlani, Mladá Boleslav. Představení v rámci 
XXIII. ročníku Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta. Kulturní centrum Labuť.

Co se děje v kultuře
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Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Muzeum Říčany uchovává množství fotografií, které zachycují život a povinnosti občanů Říčan v průběhu 80. let.  Příkladem jak se, 
chtě nechtě, budoval socialismus, byla účast v průvodu během oslavy 1. máje. Snímek je z roku 1989, tedy jen několik měsíců před 
revolucí.  Na tehdejším náměstí rudé armády (dnešní Masarykovo náměstí) vidíme nákladní automobil interiéru Říčany, přetvořený 
na alegorický vůz s nápisy „Mír“ a „Podporujeme mírové návrhy Sovětského svazu“. Na budově Městského národního výboru 
Říčany (dnešní Městský úřad v Říčanech) můžeme číst „ať žije slavná sovětská armáda – naše osvoboditelka“. Průvod lidí s rudými 
prapory, procházející Gottwaldovou ulicí (dnešní ulice 17. listopadu), byl zachycen v blízkosti dnešního parku a. Švehly. Místo Švehly 
ovšem tehdy stála v parku socha rudoarmějce. více uvidíte na nové výstavě Muzea Říčany „Osmdesátky“ od 26. října.


